
 

 

 

 

الديباج الوضي : الكتاب 
اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف إبراىيـ بف عمي الحسيني المتوفى : المؤلؼ 

  ىػ749سنة 

وجب عميو المياجرة ال محالة، إال مف عذره اهلل تعالى، ممف ال حيمة : (فسمعتيا أذنو، ووعاىا قمبو)
ـْ }:لو في نفسو وكاف عاجزًا، كما قاؿ تعالى ـَ ُكنُت ـْ َقاُلوا ِفي ـُ اْلَمبَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِي ِإفَّ الَِّذيَف َتَوفَّاُى

ـُ  ـْ َجَينَّ ـْ َتُكْف َأْرُض المَِّو َواِسَعًة َفُتَياِجُروا ِفيَيا َفُأْوَلِئَؾ َمْأَواُى َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَف ِفي اأَلْرِض َقاُلوا َأَل
فيذه حاؿ مف تمكَّف مف اليجرة ولـ يياجر مع تحققو لوجوبيا عميو، ثـ  [97:النساء]{َوَساَءْت َمِصي ًرا

. ، فعذرىـ اهلل عف اليجرة لعجزىـ[98:النساء]إلى آخر اآلية{...ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيفَ }: قاؿ
ما إلى : (إف أمرنا ىذا) ما إلى الجياد عف الديف عمومًا، وا  يشير إما إلى سموؾ طريؽ اآلخرة، وا 

ما إلى اإلمامة والتحمؿ ألثقاليا . جياد أىؿ القبمة، وا 
. في غاية الصعوبة: (صعب)
( 1)مبالغة في صعوبتو، أو يريد صعب في نفسو مستصعب عمى مف احتممو وتعمؽ: (مستصعب)

إف المراد منو : ، ما قالو الشريؼ عمي بف ناصر(أمرنا ىذا): بو، ومف ركيؾ ما قيؿ في تفسير قولو
مامة المعصوميف مف أوالده ، فإنو مغـر بذكر االثني عشر، فإنو لـ يجر ليـ ذكر في (2)إمامتو وا 

. كبلمو، فبل وجو لحممو عميو
 __________

. أو تعمؽ بو(: ب)في  (1)
مامة أوالده المعصوميف -: خ-لفظ أعبلـ النيج  (2)  ".المراد أمر إمامتو وا 
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: اختبره حتى وجده صالحًا لمتصديؽ بو، واالمتحاف(: اهلل قمبو باإليماف (1)ال يحتممو إال عبد امتحف)
محف األديـ إذا مدَّه ووسَّعو،أو أخرج ما فيو مف : وسَّع قمبو، مف قوليـ (2)االختبار، وامتحنو أي

. محف البير إذا أخرج طينيا وترابيا: الدغؿ والخبث، مف قوليـ
. ما نقولو مف ىذه المواعظ الشافية، والحكـ العظيمة، واآلداب النافعة: (وال يعي حديثنا)
. مؤتمنة غير خائنة فيو بتبديمو، وتحويمو وتغيير حالو: (إال صدور أمينة)
فبلف رزيف الحصاة، إذا كاف لو : ال يستفزىا الطيش وال تنزعج لمفشؿ، ومنو قوليـ: (وأحبلـ رزينة)



 

 

. عقؿ وافر وحمـ راسخ
واإلعبلف بحالو ومزيد فضمو، وأمره  (3)كبلـ وارد عمى جية التنويو واإلشيار: (أييا الناس، سموني)

ـٌ بقدر حاجتيـ إلى سؤالو وأف أحدًا ال يقـو مقامو في ذلؾ، وليذا قاؿ بعده : ليـ بالسؤاؿ ِعْم
. بعد ذلؾ أبداً  (4)بانقطاع أجمي فبل ترونني: (قبؿ أف تفقدوني)
يريد فأحؽ المسئوليف مف كاف  (سموني): تعميؿ لقولو: (فؤلنا بطرؽ السماء أعمـ من ي بطرؽ األرض)

عالمًا بما يسأؿ، أىبًل لئليراد واإلصدار، قد قمب العمـو ظيرًا لبطف، واستولى عمى أسرارىا وحقائقيا، 
: وفيو معنياف

أف يكوف ذلؾ عمى ظاىره، وأف اهلل تعالى أكرمو بأف أعممو مف جية الرسوؿ بطرؽ السماء، : أحدىما
ما في السماء موضع إىاب إال وعميو ممؾ ساجد أو ): ويصدقو ما قالو عميو السبلـ في كبلـ قد مرَّ 

. وىذا ممكف في حقيعميو السبلـ (راكع
 __________

. ال يحممو إال عبد مؤمف امتحف اهلل قمبو لئليماف: في شرح النيج (1)
(. ب)أي، سقط مف  (2)
. واالشتيار(: ب)في  (3)
 .فبل تروني: وفي نسخة أخرى( ب)في  (4)
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أف يريد أنا بالحجج الواردة عمى أىؿ السماء، والدالئؿ عمى ممكوت اهلل تعالى، وعظـ : وثانييما
باىرة دالة عمى عظـ ممكوتو  (1)سمطانو، وجبلؿ كبريائو؛ ألف اهلل تعالى جعؿ في السماء آيات

ليو اإلشارة بقولو تعالى ـَ َمَمُكوَت السََّماَواتِ }: وجبلؿ جبروتو، وا  [ 75:األنعاـ]{َوَكَذِلَؾ ُنِري ِإْبَراِىي
. الختصاصيا باألمور الباىرة

بالحجج الواردة في األرض، فأبانعميو السبلـ اختصاصو بالعمـ (: (2)[بطرؽ األرض]أعمـ من ي )
. بيما، لكنو خص المبالغة في العمـ بالسماء إشارة إلى ما قمناه

نما كنى عف الفتنة : (قبؿ أف تشغر برجميا فتنة) شغر الكمب برجمو إذا أراد أف يبوؿ فيرفعيا، وا 
: بشغور الرّْْجِؿ ألمريف

. فؤلنيا مرتفعة عف الحؽ في جميع أحواليا؛ أخذًا ليذا مف شغورالكمب إذا رفع رجمو ليبوؿ: أما أوالً 
اشتغر المنيؿ عف البمد إذا : فؤلنيا بعيدة عف مناىج الصواب والحؽ، أخذًا ليا مف قوليـ: وأماثانياً 

ىذه بياف لؤلولى وبدؿ : كاف بعيدًا منو، وتعميؽ الشغور بالرّْْجِؿ يدؿ عمى إرادة المعنى األوؿ، وقيؿ
(. 3)عنيا



 

 

صدارىا؛ ألف الَجَمَؿ إذا : (تطأ في خطاميا) جعؿ ىذا كناية عف عظميا وأف أحدًا ال يممؾ إيرادىا وا 
. ُتِرَؾ خطامو ولـ يكف معقواًل بو وطئو وذىب حيث شاء

ذىب بكذا إذا أخذه واستولى عميو، وكبلميعميو السبلـ ليس صادرًا عمى : (وتذىب بأحبلـ قوميا)
نما ىو صادر عمى جية النصح، وأخذ البصائر ليـ ممف يكوف عالمًا،  جية اإلعجاب بعمـ نفسو، وا 

. بيا مرشدًا ليـ إلى صبلحيـ في أمر الديانة، فميذا قاؿ ليـ ىذه المقالة
 __________

. جعؿ السماء آية(: ب)في  (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
 .ويدؿ عمييا(: ب)في  (3)
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نما العجب ما حكي عف قتادة ( 2)سموا: أنو دخؿ الكوفة فالتؼَّ الناس بو محدقيف عميو، فقاؿ (1)وا 
سموه عف نممة سميماف ىؿ كانت ذكرًا أـ : عما شئتـ، وكاف أبو حنيفة حاضرًا وىو غبلـ حدث، فقاؿ

أنثى؟ 
مف كتاب اهلل : عرفت ذلؾ؟ فقاؿ (3)ممف: كانت أنثى، فقيؿ لو: فسألوه فأفحـ، فقاؿ أبو حنيفة

، فاسـ النممة يقع عمى (5)قاؿ نممة: ولو كاف ذكرًا لقاؿ [18:النمؿ]{َقاَلْت َنْمَمةٌ }: وىو قولو (4)تعالى
حمامة ذكر، وحمامة : ، فإثبات التاء داللة عمى أنو أراد األنثى، كما يقاؿ(6)الذكر واألنثى منيـ

. أنثى فبلبد مف عبلمة ىناؾ
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الموت وأىوالو  (222)
انتصاب شكرًا عمى المفعوؿ لو، أو يكوف مصدرًا في موضع الحاؿ، فعمى : (أح مده شكرًا إلنعامو)

. إلنعامو (7)األوؿ أحمده مف أجؿ الشكر إلنعامو، وعمى الثاني أحمده شاكراً 
 __________

 فقيو مفسر، حافظ [ ى118-60]ىو قتادة بف دعامة بف قتادة السدوسي البصري، أبو الخطاب  (1)
لمحديث، عالـ بالشعر واألنساب وتأريخ العرب، وكاف مضرب المثؿ في الحفظ، روى عف أنس بف 

مالؾ، وحميد بف عبد الرحمف، والحسف البصري، وطائفة، وعنو األوزاعي، وشعبة، وأبو عوانة، 
تفسير القرآف، والناسخ والمنسوخ في القرآف وغيرىما، قاؿ المنصور باهلل عبد : وخمؽ، لو مؤلفات منيا

معجـ رجاؿ االعتبار وسموة العارفيف ). وقتادة ممف قاؿ بالعدؿ والتوحيد: اهلل بف حمزة، وابف حميد
(. 342ص



 

 

. سموني(: ب)في  (2)
. مف أيف عرفت: مما، وفي الكشاؼ(: ب)في  (3)
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
. 3/361الكشاؼ  (5)
. فييـ(: ب)في  (6)
 .شكراً (: ب)في  (7)
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سؤاؿ؛ الشكر أعـ مف الحمد لكونو حاصبًل باألقواؿ واألفعاؿ واالعتقادات، والحمد خاص في 
، فكيؼ جعؿ الشكر عمة في الحمد؟ (1)األقواؿ

وجوابو؛ إف مثؿ ىذا ال مانع منو فإف حاصؿ السؤاؿ أنو يمـز تعميؿ الشيء بنفسو، وليس األمر كما 
زرتو مف أجؿ إنعامو : والخصوص فالتغاير حاصؿ، كما تقوؿ (2)توىمت، فإنيما متغايراف العمـو
فضالو، وأكرمتو ألجؿ فضمو . وا 

ما الـز اإلنساف عمى فعمو، وغرضو وأطمب منو اإلعانة : الوظيفة: (وأستعينو عمى وظائؼ حقوقو)
. عمى ما أوجب مف عباداتو، وحقوقو البلزمة المفروضة

ـُ }: أراد أف جند اهلل ىـ األعزوف فبلغالب ليـ، كما قاؿ تعالى: (عزيز الجند) فَّ ُجنَدَنا َلُي َواِ 
[. 173:الصافات]{اْلَغاِلُبوفَ 

، فبل يدرؾ وصؼ كرمو، وال يمكف حصره: (عظيـ المجد) . يريد أنو عظيـ الكـر
: وعطفو إنما كاف عمى قولو (وأشيد أف محمداً ): عبلـ عطؼ قولو: (وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو)
نما ترؾ : أو عمى شيادة توحيد مضمرة تقديرىا (أحمده) أشيد أف ال إلو إال اهلل، وأحمده وأشيد، وا 

. ذكرىا استغناء بما ذكر مف أوصاؼ التوحيد واإلليية
(. 3)في أوؿ أمره بالمساف، وفي عاقبة أمره بالسيؼ والسَّناف: (دعا إلى طاعتو)
الضمير يحتمؿ أف يكوف هلل أي أعداء اهلل، وأف يكوف لمرسوؿ أي وقيرمف ناواه : (وقير أعداءه)

. وناصبو أي أذليـ وصغرىـ
. مف أجؿ الجياد عف دينو، أو مجاىداً : (جيادًا عف دينو)
. ثنيت الحبؿ إذا عطفتو: يعطفو، مف قوليـ: (ال يثنيو)
. يشير بو إلىالجياد: (عف ذلؾ)
يريد تألبيـ عميو واجتماع كممتيـ عميو، وأراد بذلؾ داللة عمى نفوذ بصيرتو : (اجتماع عمى تكذيبو)

. واستقرار قدمو فيما دعا إليو



 

 

 __________
. باألقواؿ(: ب)في  (1)
. بالعمـو(: ب)في  (2)
 .الرمح: الّسناف (3)
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الطمب، وغرضو أف طمبيـ إلطفاء نور اهلل ال يصده عما ىو : االلتماس ىو: (والتماس إلطفاء نوره)
. فيو
. اجعموىا عصامًا في أوساطكـ: (فاعتصموا بتقوى اهلل)
. فبل سبيؿ إلى انقطاعو لمف يكوف متسمكًا بو: (فإف ليا حببًل وثيقًا عروتو)
ما كاف ال يناؿ : الواحد مف الحصوف، والمنيع: أعبل الشيء، والمعقؿ: الذروة: (ومعقبًل منيعًا ذروتو)

أمره، والغرض مف ىذا كمو اإلشعار بأف تقوى اهلل تعالى حاصمة عمى ىذه األوصاؼ مف جية 
ف كاف ظاىرىا عمى جية التجوز واالستعارة . المعنى، وا 

. استبقوه بإحراز األعماؿ الصالحة: (وبادروا الموت)
. ما يذىؿ العقؿ ويدىشو، ويخرجو عف التثبت واالستقامة: منيا غمرة، وىو (1)الواحد: (وغمراتو)
. التوطئة في كؿ األمور: التمييد ىو: (واميدوا لو)
. بساحاتكـ أو بأجسامكـ: (قبؿ حمولو)
. خذوا لو أمر الُعدَّة واأُلْىَبة: (وأعدوا لو)
. بأفنيتكـ، أو بأجسامكـ: (قبؿ نزولو)
. أي فإف األمر الذي ينتيى عنده بكـ إنما ىو القيامة: (فإف الغاية القيامة)
: وفي ذلؾ معنياف: (ال محيص لكـ عنيا)

ظيار الفضائح : أحدىما أف يريد بذكر القيامة اإلشارة إلى ما اشتممت عميو مف األىواؿ العظيمة، وا 
. الكبيرة

أنو لما ذكر الموت وحالو أراد أف يذكربعده ما ىو أطَـّ منو وأىوؿ، تنبييًا عمى أف الموت : وثانييما
نما الغاية ىي القيامة ف عظـ حالو فميس غاية ألحوالكـ، وا  . وا 

اإلشارة إلى المذكور أواًل مف الموت والقيامة، أي فيو موعظة ألىؿ : (وكفى بذلؾ واعظًا لمف عقؿ)
. العقوؿ الوافرة

. أي ومنعًا لمجياؿ مف الخمؽ، ومزجرًا ليـ عف القبائح: (ومعتبرًا لمف جيؿ)
سؤاؿ؛ أراه خصَّ الوعظ بالعقبلء، وخصَّ الزجر بالجياؿ؟ 



 

 

 __________
 .الواحدة(: ب)في  (1)
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في حؽ مف لو  (1)وجوابو؛ ىو أف الوعظ إنما يكوف باألقواؿ الرقيقة والتمثيبلت الرشيقة، وذلؾ كافي
العقبلء، بخبلؼ الجياؿ فإنو إنما ينفع في حقيـ إنما ىو الزواجر  (2)ذىف وفطانة، وذلؾ يختص

يـ بالزجر،  العظيمة، والقوارع الميمة، وذلؾ لفرط إعراضيـ واستحكاـ الغي عمى أفئدتيـ، فميذا خصَّ
. واالعتبار لذلؾ

. أبيـ ذلؾ لما اشتمؿ مف شدة األمروصعوبتو: (وقبؿ بموغ الغاية ما تعمموف)
: ثـ أخذ في تفسيره وبياف حالو لما في ذلؾ مف المبالغة وعظـ الشأف في حقو

. القبر: جمع رمس، وىو: (مف ضيؽ األرماس)
مف الدنيا  (3)يريد وعظـ اليأس مف جميع األمور كميا، فبل يبقى في يده شيء: (وشدة اإلببلس)

. أصبلً 
مسجد الجامع، وأراد ىاىنا وىوؿ : مف باب إضافة الموصوؼ إلى صفتو، كقوليـ: (وىوؿ المطمع)

األمر الذي ييولؾ ويفزعؾ، : الزماف الذي يطمع فيو عمى الشدائد أو وىوؿ المكاف أيضًا، واليوؿ ىو
. ((وأعوذ بؾ مف ىوؿ المطمع)): وفي الحديث

ما يدىشو، وأراد عف الروعات : ما يروع اإلنساف ويغيّْرأحوالو، والفزع أيضاً : الروعة: (وروعات الفزع)
. المفزعة

إف لمحد ضمة لو نجا منيا أحد لنجا منيا )): أراد بضـ المحد، وفي الحديث: (واختبلؼ األضبلع)
إنيا تكوف عمى الكافر بمنزلة البيض تحت الصخر، وتكوف : ))، وفي الحديث(4()(سعدبف معاذ

((. الوالدة الشفيقة لولدىا (5)عمى المؤمف بمنزلة ضْـّ 
 __________

. كاؼ(: ب)في  (1)
. يخص(: ب)في  (2)
. إلخ...في يده شيء منيا مف الدنيا(: ب)في  (3)
، مف كبلـ أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا 583أورده المؤلؼ في كتاب تصفية القموب ص (4)

. ((إف لمقبر ضغطة لو سمـ أو نجا منيا أحد لنجا منيا سعد بف معاذ)): بمفظ
 .ضمة(: ب)في  (5)
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َـّ، إنا نستجير برحمتؾ الواسعة ياخير مستجاربو مف أليـ عقابؾ . المَُّي
. األسماع بالتراب (1)استؾَّ سمعو إذا كاف ال يسمع أصبًل، وأراد واستكاؾ: (واستكاؾ األسماع)
. اسوداده ووحشتو: (وظممة المحد)
ما أراد بالوعد الوعيد بالعقاب : (وخيفة الوعد) أراد إما اإلشفاؽ مف فوات وعد اهلل الذي وعد أولياءه، وا 

. وآالمو ودوامو
الشؽ في وسط القبر، وأراد وما يصيب منو مف : القبر، والضرح ىو: الضريح ىو: (وغـ الضريح)

. الغـ عند الوضع فيو
. أي والسدُّ باألحجار العريضة عمى المحد قبؿ َىْيِؿ التراب: (وردـ الصفيح)
. واحذروه (2)[اهلل]كررذلؾ مبالغة أي اتقوا : (فاهلل اهلل)
. السالكيف مسمؾ العبيد في طاعة سيدىـ: (عباد اهلل)
مضىبو إذا مرَّ غير متمـو وال متوقؼ، وكنى بذلؾ عف سرعة زواليا وأزوؼ : (فإف الدنيا ماضية بكـ)

. رحمتيا عف الخمؽ
. أي عمى طريؽ مستقيمة المرور مف غير تعريج عمى شيء(: (3)عمى مسير)
الحبؿ الذي ُيَضُـّ بو البعيراف معًا، وأراد أنكـ مجتمعوف أنتـ وىي : اْلَقَرفُ : (وأنتـ والساعة في َقَرفِ )

. فكأنكـ بيا وقد حصمت معكـ مف غير مفارقة لكـ
العبلمات، وأراد كأنيا قد حصمت مستكممة لشروطيا : األشراط ىي(: قد جاءت بأشراطيا (4)وكأنما)

. وأعبلميا وأىواليا
. جمع فارط وىو الذي يتقدـ ليرد الماء: أزؼ الشيء إذا قرب وقتو، واألفراط ىـ: (وأزفت بأفراطيا)
. الطريؽ، وقد سبؽ تقرير اشتقاقو: ىو (6)السراط(: (5)ووقفت بكـ عمى سراطيا)

 __________
(. ب)واستكاؾ، سقط مف  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. سنف: في شرح النيج (3)
. وكأنيا: في شرح النيج (4)
ىو لغة ( أ)صراطيا، بالصاد الميممة، والسراط بالسيف الميممة كما ورد في النسخة (: ب)في  (5)

. في الصراط
 .الصراط(: ب)في  (6)
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. الشدة العظيمة، والقمقمة الفظيعة: جمع زلزلة وىي: الزالزؿ: (وكأنيا قد أشرفت بزالزليا)
. الصدر، وأراد أنيا أقبمت بكماؿ آلتيا، واجتماع أمورىا: الكمكؿ: (وأناخت بكبلكميا)
( 2)صرمو إذا قطعو، وغرضو أنيا عف قريب منقطعة بأىميا بتقضي(: الدنيا بأىميا (1)وانصرمت)

. أياميا وانقطاع وقتيا
ما دوف اإلبط إلى أسفؿ األضبلع، شبَّو استقرارىـ بمنزلة مف يكوف : الحضف: (وأخرجتـ مف حضنيا)

. في حضف الحاضنة (3)محموالً 
. بعد زواليا وتقضييا: (فكانت)
. مثؿ مدة يـو ذىب ولـ يبؽ لو أثر: (كيـو مضى)
. تقضت أيامو ولياليو، مثَّؿ باليـو في القمة وبما يجتمع منو وىو الشير: (وشير انقضى)
. أي َخِمقًا باليًا بانقطاعيا وتغيرىا: (وصار جديدىا رثِّا)
. أي ميزوالً : (وسمينيا غثاً )

: ثـ ىذه األمور كميا والشدائد العظيمة التي ذكرناىا حاصمة
. الضيؽ، وأراد بذلؾ إما القبر أو القيامة لمحساب: الضنؾ ىو: (في موقؼ ضنؾ المقاـ)
( 4)يشبو بعضيا بعضًا في الشدة والعظـ مف المسآلة والحساب، ورؤية أىواؿ: (وأمور مشتبية)

. القيامة،و نشر الصحؼ والموازيف ومعاينة الجنة والنار وغير ذلؾ مف األىواؿ
. ال يشبييا حاؿ في الشدة واأللـ: (عظاـ)
. الشدة والتوثب، وىـ يتكالبوف عمى كذا أي يتواثبوف عميو: اْلَكَمُب بالتحريؾ ىو: (ونار شديد َكَمُبَيا)
. ىو شدة الصوت، وأراد أنو ظاىر فاشي: المجب(: (5)عاٍؿ لجبيا)

 __________
. وانصرفت: في شرح النيج (1)
(. ىامش في ب)بانقضاء، : في نسخة (2)
. محضوناً (: ب)في  (3)
. أىؿ(: ب)في  (4)
 .عاؿ لجبيا، ساطع ليبيا: في شرح النيج (5)
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غميانيا، وجعميا : الصوت العظيـ، ومنو زفيرالبحر، وزفير القدر: الزفير ىو: (متغيظ زفيرىا)
مف الغضب،  (1)فبلف يكاد يتقد مف الغيظ ويتقصؼ: كالمغتاظة عمييـ لشدة غميانيا بيـ، يقاؿ

ضافة التغيظ إلى الزفير مف باب اإلسناد المجازي، وىكذا ما بعده إلى قولو َوِسيَؽ الَِّذيَف }:وا 
[. 73:الزمر]{اتََّقْوا

. شدة الحر، وتأجج النار ارتفاع ليبيا: السعير ىو: (متأجج سعيرىا)
. خمدت النار إذا انطفت، وأراد أنيا ال تطفئ وال يفتر حرىا: (بعيد خمودىا)
أذكيت النار وذكيَّتيا إذا أوقدتيا، وغرضو أف وقودىا ذكت بو واشتد حرىا، وىي : (ذاٍؾ وقودىا)

. مخالفة لسائر النيراف، فإف غيرىا مف النيراف ذكاؤه بالحطب، وىذه ذكاؤىا باتقاد الناس والحجارة فييا
. يخافيا مف كاف موعودًا بيا: (مخوؼ وعيدىا)
. بعيد قعرىا ال يدرؾ لو نياية عمى القرب: (عميؽ قرارىا)

سؤاؿ؛ الموقؼ الذي أشار إليو في كبلمو ىذا ىؿ يكوف واحدًا أو أكثر، و ىكذا النار التي وصفيا 
ىؿ ىي واحدة أو أكثر؟ 

 __________
 .التكّسر: التقصؼ (1)
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، وقاؿ [35:المرسبلت]{َىَذا َيْوـُ اَل َينِطُقوفَ }: وجوابو؛ إنيا مواقؼ كثيرة وليذا نكَّره، وليذا قاؿ تعالى
ـْ َعَمى َبْعٍض َيَتَساَءُلوفَ }: في موضع إنيا : ))، وفي بعض األخبار[27:الصافات]{َوَأْقَبَؿ َبْعُضُي

نكَّرىا، فمنيا ما  (2)، وأما النيراف فمعميا نيراف كثيرة وليذا(1()(مواقؼ خمسوف موقفًا في اآلخرة
يكوف وقودىا الناس والحجارة وىي التي لكفار اإلنس مف عبدة األوثاف واألصناـ وسائر الممؿ 

يشاكمو مف العذاب، ولمفساؽ مف  (3)الكفرية، ومنيا ما وقودىا الشياطيف والجف جزاًء لكؿ فريؽ بما
ـْ َنارًا َتَمظَّى ، }: غير ىذه، كما قاؿ تعالى (4)أىؿ الصبلة نيراف اَل َيْصبَلَىا ِإالَّ ]َفَأْنَذْرُتُك

ـْ َناراً }: ، وقاؿ في موضع آخر[15-14:الميؿ]{(5)[اأَلْشَقى ـْ َوَأْىِميُك إلى غير  [6:التحريـ]{ُقوا َأنُفَسُك
. ذلؾ

 __________
بسنده عف عمي عميو  (336) برقـ328ىو مف حديث أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (1)

أال )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فذكر الحديث، ولفظ الشاىد فيو: السبلـ، قاؿ
فحاسبوا أنفسكـ قبؿ أف تحاسبوا، فإف في القيامة خمسيف موقفًا، كؿ موقؼ مقاـ ألؼ سنة، ثـ تبل 

وأخرجو  [4:المعارج(]({في يـو كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة}: صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ىذه اآلية



 

 

.  في الباب التسعيف والمائة2/378مف حديث طويؿ عف عمي عميو السبلـ في مسند شمس األخبار
. (وانظر تخريجو فيو)
. فميذا(: ب)في  (2)
. ما(: ب)في  (3)
. نار(: ب)في  (4)
 (.ب)زيادة في  (5)
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أوقد عمييا ألؼ عاـ حتى احمرَّت، وألؼ عاـ )): أنحاؤىا وجوانبيا، وفي الحديث: (مظممة أقطارىا)
(. 1()(حتى اسودَّت، فيي سوداء مظممة

مف غسميف جينـ أخرج إلى  (2)لو أف غرباً )): مف شدة اإليقاد عمييا، وفي الحديث: (حامية قدورىا)
(. 3()(الدنيا، آلذى حّره مف بيف المشرؽ والمغرب

 __________
رواه اإلماـ الموفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ الجرجاني عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف  (1)

، ورواه مف حديث طويؿ مرسؿ القاضي العبلمة عبد (373) مف حديث عف أنس، برقـ 460ص
. 265اهلل بف زيد العنسي رحمو اهلل في اإلرشاد إلى نجاة العباد ص

. الدلو العظيمة: الَغْرب بفتح الغيف المعجمة، وسكوف الراء، بعدىا باء موحدة ىي (2)
مف حديث عف الحسف  (383) برقـ 469لو شاىد أخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص (3)

لو أف غربًا مف جينـ وضع )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: عف أنس بف مالؾ، قاؿ
إلخ الحديث، وقاؿ المحقؽ في (...(وسط األرض آلذى ريحو وشدة حره َمْف بيف المشرؽ والمغرب

رواه الطبراني في األوسط عف أنس وفيو تماـ :  وقاؿ10/387ىو في مجمع الزوائد: تخريجو
، وانظر مسند شمس األخبار 4/362ضعيؼ، وبقية رجالو رجاؿ الصحيح، والترغيب والترىيب

 (.199) الباب 2/407
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فظع األمر إذا اشتد وفات حصره، وأراد أف أمورىا فاتت عمى الحد فبل يمكف : (فظيعة أمورىا)
َوِجيَء َيْوَمِئٍذ }: إنو لما نزؿ قولو تعالى: اإلحاطة بيا، وال االستيبلء عمى ُكْنِو ضبطيا، وفي الحديث



 

 

، وعرؼ ذلؾ في وجيو حتى (1[ )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]تغير وجو رسوؿ اهلل [23:الفجر]{ِبَجَينَّـَ 
، (3)، فجاءه فاحتضنو مف خمفو وقبؿ بيف عاتقو(2)اشتد عمى أصحابو، فأخبروا أمير المؤمنيف بذلؾ

؟ وما الذي غيَّرؾ؟ فتبل عميو اآلية): ثـ قاؿ ، فقاؿ أمير (يا نبي اهلل، بأبي وأمي، ما حدث اليـو
يجيء بيا سبعوف ألؼ ممؾ، يقودونيا بسبعيف ألؼ زماـ، فتشرد )): ؟ قاؿ(كيؼ يجاء بيا): المؤمنيف

(. 4()(شردًة لو تركت ألحرقت أىؿ الجمع
سؤاؿ؛ ىؿ مف تفرقة بيف فتح الواو في الوقود وضميا؟ 

كالدخوؿ  (5)وجوابو؛ ىو أف الوقود بالفتح ما يوقد مف حطب و غيره، والوقود بالضـ ىو المصدر
فالفتح عمى القياس،  [24:البقرة]{َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ }: والخروج، وقرئ بيما في قولو تعالى

. فبلف فخُر قومو: والضـ عمى المبالغة مف اإلسناد المجازي كقوليـ
ـْ ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمراً }) مف عادتو عميو السبلـ في كبلمو في أغمب : [73:الزمر]({َوِسيَؽ الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّي

ذا ذكرالبشارة عقَّبيا بالتحذير تحريكًا لرغبات أىؿ الخير  حاالتو إذا ذكر ترغيبًا أف يشفعو بالترىيب، وا 
في االزدياد مف الخير، وتثبيطًا وتخذيبًل ألىؿ الشر عف مبلبسة قبيحيـ، فصدَّر ما يريد ذكره مف 

. أىؿ الخير بيذه اآلية
. أمَّنيـ اهلل منو: (قد أمنوا العذاب)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
(. ب)بذلؾ، سقط مف  (2)
. عاتقيو(: ب)في  (3)
. 4/755رواه الزمخشري في الكشاؼ  (4)
 (.أ)والوقود بالضـ إما مصدر، والصواب ما في (: ب)في  (5)

(4/1473 )

 

. عنيـ ألجؿ فوزىـ باألعماؿ الصالحة(: (1)وانقطع العقاب)
. أميموا عنيا وأبعدت عنيـ: (وزحزحوا عف النار)
. اطمأنوا وسكنت نفوسيـ بالوقوؼ فييا: (واطمأنت بيـ الدار)
. بما شاىدوا فييا، وأضاؼ الطمأنينة إلى الدار مبالغة في ذلؾ: (واستقرت أعيانيـ)
. اإلقامة، وأراد ورضوا باإلقامة فييا واالستقرار: المثوى ىو: (ورضوا المثوى والقرار)
َوِسيَؽ }: إنما كرر الموصوؿ بياف وتوضيح لماسبؽ في قولو: (الذيف كانت أعماليـ في الدنيا زاكية)

شادة بذكر أعماليـ الحسنة، وأراد بزكاتيا طيارتيا عف الرياء  [73:الزمر]{الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّيـْ  وا 



 

 

رادة خبلؼ وجو اهلل تعالى . والتصّنع، وا 
. إشفاقًا مف عذاب اهلل، وخوفًا عمى أعماليـ أف تكوف مردودة عمييـ: (وأعينيـ باكية)
يشير بما ذكره إلى أف اهلل بمطفو وعجيب حكمتو جعؿ الميؿ لباسًا : (وكاف ليميـ في دنياىـ نياراً )

وسكونًا ، وجعؿ النيار معاشًا ونشورًا، وىؤالء الذيف وصؼ حاليـ مف أجؿ قمقيـ وفشميـ، وتذكرىـ 
: أحواؿ اآلخرة جعموا أعماؿ النيار في الميؿ، بأف جعموا الميؿ

. خضوعًا وذلة لربيـ، واستكانة لعزتة وجبللو: (تخشعاً )
. مف جية اهلل تعالى (2)وطمب الغفراف لخطاياىـ: (واستغفاراً )
: أي وجعموا النيار ليبًل فجعموه عمى ىذه القضية: (وكاف نيارىـ ليبلً )
. عف الخمؽ ونفارًا عنيـ: (توحشاً )
. إلى اهلل تعالى في إنجاز حوائجيـ وقضاء مآربيـ مف عنده: (وانقطاعاً )
أراد فكانوا ألجؿ ىذه األعماؿ مستحقيف ألف تكوف ليـ الجنة جزاء (: (3)فجعؿ اهلل ليـ الجنة ثواباً )

. عمى أعماليـ
 __________

(. ب)وانقطع العتاب، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. وطمبًا لغفراف خطاياىـ(: ب)في  (2)
 .فجعؿ اهلل ليـ الجنة مآبًا والجزاء ثواباً : في شرح النيج (3)
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. أولى الخمؽ بيا: (وكانوا أحؽ بيا)
. والذي يصمح في الحكمة أف يكونوا مختصيف بيا دوف غيرىـ مف سائرالخبلئؽ: (وأىميا)
ما بقولو {َوِسيؽَ }: الظرؼ متعمؽ إما بقولو: (في ممؾ دائـ) ، وىو في موضع (وجعؿ ليـ الجنة): وا 

دخؿ األمير المدينة في بيجة عظيمة ومحفؿ : نصب عمى الحاؿ أي حاصميف في ممؾ، كما تقوؿ
. كبير

ما الانقطاع لو بحاؿ: (ونعيـ قائـ) . إما ال يبمى، وا 
. ىي حسف التصرؼ فيما يتواله اإلنساف ويقـو بحالو: الرعاية (فارعوا عباد اهلل)
ما ما يكوف مف األعماؿ (1)ما ىا ىنا موصولة، وأراد بيا إما لمتقوى: (ما برعايتو يفوز فائزكـ) ، وا 

. الموفقة، فإف بيذيف يقع الفوز ال محالة
بطالو، والخسراف ىو(: (2)وبإضاعتو يخسر متطمبكـ) النقص، وأصمو مف خسراف : وبإىمالو وا 

حراز رضواف اهلل: التجارة وىو نقصانيا عف الربح، والمتطمب أي . ما تطمبونو مف الجنة، وا 



 

 

. أسرعوا باألعماؿ قبؿ أف تنقطع بانقطاع اآلجاؿ: (وبادروا آجالكـ بأعمالكـ)
مف األعماؿ القبيحة السيئة، والفكاؾ ليا عف الرىف إال بتسميـ ما يتوجو : (فإنكـ مرتينوف بما أسمفتـ)

. عمييا مف ذلؾ
. محاسبوف أو مجزيوف بما قدمتموه مف خير وشر: (ومدينوف بما قدمتـ)
. ما تخافونو مف الموت وأىواؿ القيامة: (وكأف قد نزؿ بكـ المخوؼ)
. أي فبل يمكف نيؿ الرجعة إلى الدنيا وال سبيؿ إلييا: (فبل رجعًة ُتَنالوف)
. وال يمكف االستقالة مف عثاركـ: (وال عثرًة ُتَقالوف)
ياكـ بطاعتو وطاعة رسولو) أراد جعمنا عامميف بما أمر بو اهلل تعالى ورسولو مف : (استعممنا اهلل وا 

. أنواع البر وأفعاؿ الخير
 __________

. التقوى(: ب)في  (1)
 .مبطمكـ: في شرح النيج (2)

(4/1475 )

 

إسقاط الذنوب ومحوىا مف جية اهلل تعالى بالتوبة : العفو ىو(: (1)وعفا عنا وعنكـ بفضمو ورحمتو)
يجادىا . واإلنابة، والفضؿ والرحمة إنما تكوف بفعؿ األلطاؼ الخفية في تحصيؿ التوبة وا 

أراد إما تأّنوا في أموركـ كميا وأصدروىا مف غير طيش وال فشؿ، فإف مع األناة : (الزموا األرض)
ما أف يريد التحذير عف تولية األدبار في الجياد، واليرب عف قتاؿ  الصواب، ومع العجمة الخطأ، وا 

. أعداء اهلل
. عمى ما يصيبكـ مف ببلوي الدنيا ومشاقيا: (واصبروا عمى الببلء)
: فيو وجياف(: قموبكـ (2)وال تحركوا بأيديكـ وسيوفكـ ىوى)

مف أجمو، ومعناه وال تحركوا  (3)أف تكوف الباء في بأيديكـ زائدة، ويكوف ىوى مفعوالً : أحدىما
: ألسنتكـ وأيديكـ مف أجؿ ىوى أنفسكـ، فيبعثكـ عمى فعؿ الشر باليد والسيؼ بأمانييا الكاذبة بقوليا

. يا ليت كذا، ياليت كذا
، ويكوف ىوى مفعواًل بو، ومعناه وال تحركوا ىوى النفوس (4)أف تكوف الباء غير مزيدة: وثانييما

. ومراداتيا وشفاء غيظيا بإطبلؽ األيدي وسؿ السيوؼ عمى غير وجييا وفي غير حقيا
لـ يعجمو اهلل لكـ،  (6)إما ال تستعجموا مف األرزاؽ بما(: لـ يعجمّْو اهلل لكـ (5)وال تستعجموا بما)

ما أف يريد التستعجموا الحرب وتفتحوىا ما لـ يوفؽ  وبمالـ يقضو ويسبؽ في عممو إعطاءكـ إياه، وا 
. اهلل ذلؾ ويقضيو



 

 

. يريد مف غير قتؿ وال شيادة في معركة(: مف ما ت منكـ عمى فراشو (7)فإف)
 __________

. بفضؿ رحمتو: في شرح النيج (1)
(. ب)في ىوى ألسنتكـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. مفعوؿ، بالرفع، والصواب كما أثبتو؛ ألنو خبر يكوف: في النسختيف (3)
. زائدة(: ب)في  (4)
. ما(: ب)في  (5)
. ما(: ب)في  (6)
 (.ب)فإنو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (7)

(4/1476 )

 

. بالطاعة واالنقياد ألمره، واالعتراؼ بتوحيده، واإلقرار بالربوبية لو(: (1)وىو عمى معرفة حؽ ربو)
. بالتصديؽ لو: (وحؽ رسولو)
. بالمواالة والمحبة، والنصرة: (وأىؿ بيتو)
ف لـ يكف مقاتبًل، وىذا يؤيد التأويؿ الثاني في قولو: (مات شييداً ) . ال تستعجموا: محرزًا لمشيادة وا 
. ثبت ووجب واستحؽ: (ووقع أجره عمى اهلل)
. ألف األعماؿ بالنيات، ولكؿ امرئ ما نوى(: ثواب ما نوى مف صالح عممو (2)واستوجب)
. في ذلؾ: (وقامت النية)
يريد أف النية ىي التي صيرت ىذه األفعاؿ في مقاـ الجياد، وىذا ال يقولو إال : (مقاـ إصبلتو لسيفو)

عف توقيؼ مف جية الرسوؿ؛ ألف ىذا أمر يرجع إلى معرفة مقاديرالثواب، وىو أمر غيبي ال يعممو 
. أو رسولو، أو مف أعمماه بذلؾ (3)إال اهلل تعالى

ف لكٍؿ مدٌَّة وأجبلً ) . يريد إف لكؿ شيء آخرًا وانقضاًء، وغاية وانتياءً (: (4)وا 
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا  (223)
فشا األمر إذا ظير، وأراد أف حمده ظاىر لظيور نعمتو عمى كؿ (: (5)ال حمد هلل الفاشي ح مده)

. حي، وأف نعمتو ال يمكف إخفاؤىا، فيكذا يكوف حمده ظاىرًا ال يمكف ستره
أراد أف اهلل ىو الناصر لجنده فبل غالب ليـ، وال يديف ألحد وال قوة بقتاليـ، لما سبؽ : (الغالب جنده)

ْغِمَبفَّ َأَنا َوُرُسِمي ِإفَّ المََّو َقِويّّ }: (6)في عممو أنو ال يغمب، كما قاؿ تعالى ََ َكَتَب المَُّو اَل
[. 21:المجادلة]{َعِزيزٌ 



 

 

 __________
. حؽ اهلل تعالى(: ب)في  (1)
. فاستوجب(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
ف لكؿ شيء (: ب)فإف لكؿ شيء مدة وأجبًل، وفي : في شرح النيج (4) . إلخ...وا 
. الحمد هلل الفاشي في الخمؽ حمده: في شرح النيج (5)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (6)

(4/1477 )

 

العظمة، والسمطاف والممؾ، والمعنى في ىذا أنو متعالي عمَّا ال يميؽ بو مف : الجد: (المتعالي جده)
. ذاتو مف اتخاذ الصاحبة واألوالد، وعما ال يميؽ بحكمتو عف الظمـ والكذب وسائر القبائح

. التي تمت في جميع وجوىيا فبل يمحقيا نقصاف(: (1)أح مده عمى نعمو التواـّ )
. التي بمغت كؿ غاية في الكماؿ: (وآالئو العظاـ)
. زاد عمى كؿ غاية في ترؾ المعاجمة بالعقوبة عمى مستحقييا: (الذي عظـ حممو)
. أي فكاف ذلؾ سببًا لمعفو؛ ألنو ال وجو لمعفو إال ترؾ العقوبة لمف كاف مستحقًا ليا مف أىميا: (فعفا)
أي وكاف صدور األقضية مف جيتو عمى قانوف الحكمة ومقتضى العدؿ، : (وعدؿ في كؿ ما قضى)

. مف غير زيادة وال نقصاف وال حيؼ
الكائنات، وما سيكوف ماضيًا مف األمور  (2)[و]ما تقدـ مف األمور : (وعمـ ما يمضي وما مضى)

. المستقبمة، والحوادث المتجددة
ـَ عدؿ إلى ىذه العبارة، فيؿ لو وجو في ذلؾ؟  (3)يعمـ: سؤاؿ؛ أراه لـ يقؿ ما مضى وما يستقبؿ، وِل

ف لـ يكف واقعًا في  وجوابو؛ ىو أف غرضو اإلشارة إلى تحقؽ عممو وثبوتو، وأف عممو بالمستقبؿ وا 
ف كاف واقعًا متحققًا، فميذا عبَّر عف المستقبؿ بقولو  (عمـ ما يمضي): تحققو مثؿ عممو بالماضي وا 

. يشير بو إلى ما ذكرناه
تقاف بما في إيجادىـ مف المصمحة ليـ، : (مبتدع الخبلئؽ بعممو) منشئيا ومخترعيا عف عمـ وا 

ما تعمؽ اآلالت كما تقوؿ (بعممو): وتعمؽ الباء في : إما تعمؽ األحواؿ أي ابتدعيـ عالمًا بحاليـ، وا 
. كتبت بالقمـ، أي أف العمـ مبلبس لبلبتداع كاآللة فيو مف أجؿ اإلحكاـ واإلتقاف مف أجمو

 __________
. الولد المقارف أخاه في بطف واحد: الَتؤاـ، وىو جمع توأـ عمى فوعؿ، وىو: في شرح النيج (1)



 

 

(. ب)الواو، سقط مف  (2)
 .فعمـ: ونسخة أخرى( ب)في  (3)

(4/1478 )

 

بما سبؽ في عممو مف إيجادىـ، وحكمو في األزؿ بذلؾ لما كاف موافقًا لمحكمة، : (ومنشئيـ بحكمو)
. وجاريًا عمى قانوف المصمحة

يريد أنو فعؿ ما فعؿ مف اإلحكامات الباىرة، واإلتقانات العجيبة مف غير أف : (ببل اقتداء وال تعميـ)
. يكوف متابعًا ألحد في ذلؾ، وال آخذًا لو بالتعميـ مف جية غيره

. احتذى عمى كذا إذا فعؿ مثمو: (وال احتذاء)
. يقتدي بو في كيفية إيجاده، وفي إحكاـ أفعالو: (بمثاؿ صانع حكيـ)
. أي أنو في ىذه اإلحكامات البديعة لـ يوافؽ خطأ فيما فعمو، وأحكمو ودبَّر خمقو: (وال إصابة خطأ)
ما ليستعيف في اإلحكاـ والخمؽ بيـ: (وال حضرة مؤل) . إما فيصدر عف رأييـ، وا 
الدالة عمى  (1)استغنى بما ذكره مف ىذه األوصاؼ والتمجيدات: (وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو)

. التوحيد عف ذكر الشيادة بالتوحيد لما فييا مف الداللة عمييا
. اإلرساؿ: بعثو وابتعثو سياف في الداللة، والغرض ىو: (ابتعثو)
في الضبللة، وأراد أف  (2)فبلف يضرب في الجيالة، ويخبط: مف قوليـ: (والناس يضربوف في غمرة)

. تصرفاتيـ جارية عمى خبلؼ مراده، وغرضو في التوحيد واألحكاـ كميا
. الذىاب عف الصواب، وماج األمر إذا اضطرب وعظـ حالو: الحيرة: (ويموجوف في حيرة)
حاف الرجؿ حينًا إذا ىمؾ، وأراد أنو لمكاف : اليبلؾ، يقاؿ: اْلَحْيِف بالفتح ىو: (قد قادتيـ أزمَّة اْلَحْيفِ )

. فقد األنبياء، وحصوؿ الفترة جذبتيـ أزمة اليبلؾ فيمكوا
 __________

. والتحميدات(: ب)في  (1)
 .ويضرب(: ب)في  (2)

(4/1479 )

 

صارت أقفاؿ الريف مستغمقة فبل يمكف فتحيا عف أفئدتيـ، : (واستغمقت عمى أفئدتيـ أقفاؿ الريف)
ـْ َما َكاُنوا }: الطبع والدنس، كما قاؿ تعالى: والريف ىو َكبلَّ َبْؿ َراَف َعَمى ُقُموِبِي



 

 

كمما غمبؾ فقد راف : ، وقيؿ(1)الريف ىو اسوداد القمب: أي غمب، وقيؿ [14:المطففيف]{َيْكِسُبوفَ 
(. 3)ريف بالرجؿ إذا وقع بو ما اليستطيع الخروج منو: ، قاؿ أبو زيد(2)عميؾ

اعمـ أنو عميو السبلـ في أوؿ كؿ خطبة ال بد لو مف ذكر (: (4)أوصيكـ عباد اهلل بتقوى اهلل)
. الوصية بالتقوى، وما ذاؾ إال لعممو بشرؼ حاليا، وعمو درجتيا، ونفاسة أمرىا

يريد أنيا أعظـ حقوقو عميكـ، أو أنو ال حؽ مف الحقوؽ الواجبة عميكـ : (فإنيا حؽ اهلل عميكـ)
. مثميا

. الفوز بالجنة، وحيازة رضواف اهلل تعالى: ألف ثمرة التقوى ىو: (والموجبة عمى اهلل حقكـ)
. عمى تأديتيا وعمى القياـ بيا باأللطاؼ والتوفيقات فييا، واليداية إلييا: (وأف تستعينوا عمييا باهلل)
ما عمى المطؼ في جميع : (وتستعينوا بيا عمى اهلل) إما عمى تحصيؿ ثواب اهلل ومزيد فضمو، وا 

الخصاؿ التي أشار اهلل بوجودىا عند التقوى كالفبلح والرشد والصبلح، وغير ذلؾ مف الخصاؿ 
(. 5)النفيسة الغالية

. يريد في الدنيا: (فإف التقوى في اليـو)
. مف غضب اهلل وأليـ سخطو: (الحرز)
. ويستحؽ بيا الجنة(: (6)والجنة)
. يريد يـو القيامة: (وفي غد)

 __________
ىو الذنب عمى الذنب حتى يسود : وقاؿ الحسف رضي اهلل عنو: 266في مختار الصحاح ص (1)

. القمب
(. المصدر السابؽ. )صاحب القيؿ ىذا ىو أبو عبيد (2)
.  بدوف نسبة لقائمو267القوؿ ىذا مذكور في المصدر السابؽ ص (3)
. بتقوى اهلل تعالى(: ب)في  (4)
. العالية(: ب)في  (5)
 .والُجنُّة: في شرح النيج (6)

(4/1480 )

 

. أي ىي الطريؽ الموصمة واليادية إلى الجنة: (الطريؽ إلى الجنة)
. أي بيّْف ظاىر ال لبس فيو عمى مف أراده وقصده: (مسمكيا واضح)
. الضمير لمطريؽ أي ومف سمكيا فيو رابح بالفوز: (وسالكيا رابح)
: فيو روايتاف: (ومستودعيا حافظ)



 

 

بفتح الداؿ، ومعناه ىو أف كؿ قمب أودع التقوى فيو حافظ لصاحب التقوى مف جميع : أحدىما
. اآلفات
بكسر الداؿ ومعناه أف كؿ مف استودع نفسو التقوى كاف حافظًا لنفسو عمَّا يتمفيا ويسقط : وثانييما
. حاليا

في فعميا وقبوليا، والتمبس بيا، وأف يكونوا : (لـ تبرح عارضة نفسيا عمى األمـ الماضيف والغابريف)
الماضي، : مف أىميا، ومف القائميف بحقيا، ومف المستغرقيف ألوقاتيـ في استعماليا، والغابر ىو

. غبر يومو إذا مضى: يقاؿ
أي مف أجؿ حاجتيـ إلييا في اآلخرة، ومف أجؿ ما يحصؿ مف النفع بسببيا، : (لحاجتيـ إلييا غداً )

. وما يقع مف الشرؼ والكرامة بالتعمؽ بيا
. مف األمـ الماضية، والقروف الخالية: (إذا أعاد اهلل ما أبدى)
ما أخذ سائر النعـ واستردَّىا بعد إعطائيـ إياىا: (وأخذ ما أعطى) . إما أخذ األرواح بعد إعطائيا، وا 
َـّ َلُتْسَأُلفَّ َيْوَمِئٍذ َعِف }: مف النعـ الظاىرة والباطنة، كما قاؿ تعالى: (وسأؿ عما أسدى) ُث

 .اإلفضاؿ: واإلسداء ىو [8:التكاثر]{النَِّعيـِ 

(4/1481 )

 

ف كثر : ))الشيء القميؿ، وفي الحديث: الُقؿ والِقؿ بالضـ والكسر ىو(: (1)فمف أقؿ مف قميا) الربا وا 
(. 2()(فيو إلى ُقؿٍّل 
: وقاؿ الشاعر

قد يقصر الُقؿُّ الفتى دوف ىمّْو 
 

( 3)وقد كاف لوال القؿُّ َطبلََّع َأْنُجدِ 
 

. وأراد فمف ترؾ متاعيا القميؿ المنقطع
مف  (5)وغرضو وجعميا حاممة مف أمره ما يقدر عمى حممو (4)إما بالتشديد: (وحمميا حؽ حمميا)

ما بالتخفيؼ . ومعناه وحمؿ ىو مف متاعيا ما يقدر عمى حممو مف ذلؾ وال يثقمو (6)ذلؾ، وا 
إلى قولو فمف؛ ألنو جمع في المعنى أي الذيف عددىـ عند اهلل  (7)اإلشارة: (أولئؾ األقموف عدداً )

. قميؿ
: المستحقوف لما وصؼ اهلل تعالى في كتابو الكريـ إذ يقوؿ: (وىـ أىؿ صفة اهلل تعالى)

 __________



 

 

. فما أقؿَّ مف َقِبَميا: في شرح النيج (1)
ف )):  البف مسعود، وىو بمفظ4/104الحديث بمفظ المؤلؼ ىنا ىو في نياية ابف األثير  (2) الربا وا 

 وعزاه إلى 5/159في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (كثر فإف عاقبتو تصير إلى ُقؿّ 
، وكنز العماؿ برقـ 2/37، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري 1/395،424مسند أحمد بف حنبؿ

. 4/1333، والكامؿ البف عدي(9758)
وأنشد األصمعي :  مف بيتيف قاؿ3/154البيت لخالد بف عمقمة الدارمي، أورده في لساف العرب  (3)

: لخالد بف عمقمة الدارمي
ويؿ أـ لذات الشباب معيشة 

 
مع الكثر يعطاه الفتى المتمؼ الندي 

 
قد يقصر القؿُّ الفتى دوف ىمّْو 

 
وقد كاف لوال القّؿ طبلع أنجِد 

 
. أي وحمَّميا (4)
. حمميا(: ب)في  (5)
. أي وحمميا (6)
 .إشارة(: ب)في  (7)

(4/1482 )

 

وأراد أف مف ىذه حالو فإنو يقؿ طمبيـ، واليكونوف في الخمؽ (: [13:سبأ]{َوَقِميٌؿ ِمْف ِعَباِدي الشَُّكورُ })
إال عمى القمة والندور؛ وذلؾ لما في سموؾ طريقيـ مف الصعوبة فبل يكاد يسمكيا إال النادر القميؿ، 

. ميما عظـ المطموب قؿَّ المساعد: وقد قيؿ
الضمير لمتقوى أي كأنكـ ال تسمعوف شيئًا سواىا، وال يجري عمى (: بأسماعكـ إلييا (1)فانقطعوا)

. أذىانكـ غيرىا
المداومة، وأراد داوموا بالجد واالجتياد عمى فعميا، والتخمؽ : المواكظة(: بجدكـ عمييا (2)وواكظوا)

. بأخبلقيا، وعمارة قموبكـ بفعميا
. االعتياض افتعاؿ مف المعاوضة: (واعتاضوىا)



 

 

أي اجعموىا عوضًا وخمفًا عف كؿ ما مضى مف أموركـ وسمؼ منيا فيي خير : (مف كؿ سمؼ خمفاً )
. عوض

واجعموىا موافقة لكـ عف كؿ ما خالفكـ مف األمور واعتاص عميكـ فعمو : (ومف كؿ مخالؼ موافقاً )
. وتحصيمو

أي أزيموا بيا ما تعمؽ بكـ مف النـو والغفمة، واجعموىا سببًا في االنتباه عف : (أيقظوا بيا نومكـ)
. الغفمة

أراد اشتغموا بفعميا في أياـ الدنيا؛ لتكوف منقطعة عنكـ وأنتـ ظافروف بالتقوى : (واقطعوا بيا يومكـ)
موف ليا، وعبَّر باليـو عف أياـ الدنيا . محصّْ

ما كاف مبلصقًا لمجسد، ال حائؿ بينو وبينو، وأراد ألصقوىا : الشعار مف الثياب: (وأشعروىا قموبكـ)
. بقموبكـ، وىو استعارة ومجاز حسف

رحض الشيء إذا أزالو، وأراد اجعموىا مزيمة لما وقع مف الذنوب باكتسابكـ : (وارحضوا بيا ذنوبكـ)
. ليا

 __________
. فأىطعوا: في شرح النيج (1)
 (.وأكظوا: )ويروى: وألظوا، أي ألحوا، وقاؿ فيو: في شرح النيج (2)
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السقـ ىو خبلؼ الصحة، فمما كانت الذنوب مورثة لؤلسقاـ العظيمة، : (وداووا بيا األسقاـ)
واليبلكات الجسيمة ، جعؿ التقوى كأنيا تزيؿ أسقاـ ىذه المعاصي أي عقوباتيا وآالميا المستحقة 

. في اآلخرة
الموت؛ ألف بعد الموت فبل يستفاد بيا، وىو مانع عنيا، وقاطع : الحماـ: (وبادروا بيا الحماـ)

. ألمرىا، وحقيقة حاليا
كيؼ حمت بيـ العقوبات وأعقبتيـ الندامة، وأفضوا إلى الخسراف الدائـ، : (واعتبروا بمف أضاعيا)

. والعقوبة السرمدية
أراد وال تضيعوا حقيا وتسقطونو مف أيديكـ فتصيروا موعظة يعتبربيا : (وال يعتبرفَّ بكـ مف أطاعيا)

. ويتعظ مف كاف مطيعًا ليا منقادًا ألمرىا، سالكًا لطريقيا غير مخالؼ لحقيقتيا وأمرىا
المعاصي فإنو التقوى مع مبلبسة  (2)امنعوىا عف مخامرة الذنوب، واكتساب(: (1)أال وصونوىا)

. ذلؾ وفعمو
أي وكونوا صائنيف ألنفسكـ بيا، فإف مع التقوى تحصؿ صيانة النفوس، ومنعيا (: (3)وَتصونوا بيا)



 

 

. عما ييمكيا
. أي متنزىيف عف أطماعيا، وسائر تعمقاتيا الميمكة: (وكونوا عف الدنيا ُنزَّاىاً )
لى اآلخرة والَّىاً ) الشيء إذا رغب فيو، وتحيَّر عقمو ولعًا بو، وأراد بذلؾ شدة الرغبة  (4)َوَلِو في: (وا 

. في اآلخرة
 __________

. أال فصونوىا: في شرح النيج (1)
(. ىامش في ب)في اكتساب المعاصي : في نسخة (2)
. عنيا: بيا، كما أثبتو، وفي النسختيف: في شرح النيج (3)
 .َوِلَو إلى الشيء(: ب)في  (4)
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ألف ذلؾ يكوف إسقاطًا لحؽ اهلل تعالى؛ ألف إيضاع حقو إنما كاف مف : (وال تضعوا مف رفعتو التقوى)
ما أعجب رسوؿ اهلل بشيء مف الدنيا وال أعجبو أحد )): أجؿ اتقائو هلل وخوفو لو، وفي حديث عائشة

. يا ابف آدـ، اتؽ اهلل، ونـ حيث شئت: ، ووجد مكتوبًا في التوراة(1()(إال ذو تقوى
. مضادًا ألمر اهلل، ومخالفة لحكمو (2)ألف ذلؾ يكوف: (وال ترفعوا مف رفعتو الدنيا)
شمت البرؽ إذا نظرت إلى سحابة حيث تمطر، وأراد ال تمتفتوا عمييا في حالة : (والتشيموا بارقيا)

. مف الحاالت
. مجازًا عف سماع ناطقيا، والغرض ىو تركيا: (و التسمعوا ناطقيا)
. يريد أنيا إذا أقبمت عميكـ فأعرضوا عنيا: (وال تجيبوا ناعقيا)
: فيو روايتاف: (وال تستضيئوا بإشراقيا)

الشمس، وبكسرىا وىو مصدر أشرؽ الشيء إشراقًا، إذا ظير نوره، : فتح اليمزة، وىوجمع َشْرؽ وىو
. وأراد أنكـ ال تنتفعوا بشيء منيا

الشيء النفيس، وأراد أنكـ ال تزولوا عف طريؽ الحؽ واالستقامة بما : الِعْمُؽ ىو: (وال تفتتنوا بأعبلقيا)
. يظير لكـ مف نفائسيا، وزىرة حطاميا

. برؽ ُخمَّب إذا كاف المطر تحتو: (فإف برقيا خالب)
يريد أنيا لو نطقت لما نطقت إالبالكذب والغرور واألماني، أو يريد نطقيا بمساف : (ونطقيا كاذب)

. الحاؿ عف ذلؾ
. أي مأخوذة: (وأمواليا محروبة)
. يستمبيا آخر بعد آخر، بينا ىي لقـو إذ صارت آلخريف: (وأعبلقيا مسموبة)



 

 

أصمو المتصددة أي المتعرضة لكنو أبدؿ مف أحد حرفي التضعيؼ ياء كما (: (3)وىي المتصدية)
. في تسررت تسريت: قيؿ

 __________
(. وانظر تخريجو فيو. )(13) برقـ50رواه الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص (1)
(. ب)يكوف، سقط مف  (2)
 .أال وىي المتصدية: في شرح النيج (3)

(4/1485 )

 

ما عارضة (1)عفَّ الشيء إذا عرض، وأراد أنيا: (العنوف) ( 2)متعرضة لفعؿ كؿ مكروه وخديعة، وا 
. أي زائمة وزائؿ ما فييا المحالة

التي ال تقؼ عمى غرض صاحبيا، بؿ تركب بو الصعب : الجموح مف الدواب ىي: (والجامحة)
. والذلوؿ

. مف الخيؿ ما كاف إذا أراد راكبو مشيو تأخر عمى أعقابو، ووقؼ تارة أيضاً : (الحروف)
. الكذب؛ ألنيا تكذب بأىميا: الكاذبة، والميف: (والمائنة)
. فبل وفاء عندىا ألحد: (الخؤوف)
. جحد الشيء إذا أنكره، وأراد أنيا جاحدة لمخير لعزميا عمى الشر(: الجحود(3)و)
. الكفور، وكند النعمة إذا كفرىا: (الكنود)
. عند عف الطريؽ إذا سمؾ خبلفيا: عف الحؽ المائمة عنو، مف قوليـ: (والعنود)
صدَّ عف الشيء إذا أعرض عنو، فوصفيا بالصدود لما تراه مف إعراضيا عف : مف قوليـ: (الصدود)

. أىميا وتركيا ليـ صرعى عمى جنوبيـ
. حاد عف كذا إذا ماؿ عنو: المائمة عف الرشد، مف قوليـ: (والحيود)
. ماد البحر إذاتحرؾ واضطرب اضطرابًا شديداً : المضطرب حاليا، مف قوليـ: (الميود)
أي كذب وزور، وسمي الكذب افتعااًل واختبلقًا ألنو يزوره في نفسو، ويأتي بو (: (4)حاليا افتعاؿ)

. بإعماؿ فكرتو مف غير اعتمادمنو عمى مطابقة مخبره، وال التفات إليو
ما أف يريد : (ووطأتيا زلزاؿ) أراد إما مف وطئتو الدنيا زلزلتو وأزعجتو عف مكانو، وغيرت أحوالو، وا 

. أنيا سريعة الزواؿ بأىميا بقطع الدابر واستئصاؿ الشأفة منيـ
. فيو عف قريب صائر إلى الذؿ، بتغير أحواليا عميو (5)أي ومف اعتز فييا: (وعزىا ذؿ)

 __________
. إلخ...وأراد إما أنيا(: ب)في  (1)



 

 

. إما: وعارضة، بدوف قولو(: أ)في  (2)
. الواو، زيادة مف شرح النيج (3)
. حاليا انتقاؿ: في شرح النيج (4)
 .بيا(: ب)في  (5)
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ال اعتماد عمييا وال التفات  (1)ألف اليزؿ ما اليعتمد عميو مف الحديث، وأمورىا كميا: (وجدىا ىزؿ)
. إلييا

أراد أف مف كاف فييا عاليًا باألمر والنيي، وبالحسب والشرؼ فعف قريب وقد أذلتو : (وعموىا سفؿ)
. وأوضعتو وحطتو عف شرفو، وأزالتو عف نفوذ أمره ورئاستو

. حرب األسد إذا اشتد غضبو: (2)غضب وتميؼ، مف قولو: (دار حرب)
. أي ىذا يسمب ىذا وذاؾ يسمب ىذا: (وسمب)
. تنيب فييا األمواؿ والنفوس وتختطؼ فييا األرواح: (ونيب)
. عطب الرجؿ إذا ىمؾ: وىبلؾ، مف قوليـ: (وعطب)
. قامت الحرب عمى ساؽ إذا حمي أمرىا، وظير حاليا: أي عمى شدة، مف قوليـ: (أىميا عمى ساؽ)
زعاج: (وسياؽ) . بأىميا إلى الموت والقيامة في سرعة وقمؽ وا 
. ليـ بمف مات مف قبميـ: (ولحاؽ)
. لؤلحياء الباقيف بعدىـ: (وفراؽ)
المسمؾ والطريؽ، وغرضو أف طرقيا فييا صعوبة فبل يمكف : المذىب ىو: (قد تحيرت مذاىبيا)

. سموكيا
. يعجز طالبيا عف وجدانيا، فبل يمكنو منيا ميرب وال حيمة: (وأعجزت مياربيا)
. ضمت وفسدت، فبل سبيؿ إلى نيؿ مطمب مف مطالبيا: (وخابت مطالبيا)

: ثـ خرج إلى وصؼ حاؿ أىميا بعد فراغو مف وصؼ حاليا بما تقدـ بقولو
صابة الموت (فأسممتيـ المعاقؿ) . يريد أنيـ نزلوا عنيا خاضعيف لـ تكف مانعة ليـ عف المنوف وا 
لفظو إذا دفعو، وأراد أنيا دفعتيـ عف االستقرار فييا والسكوف في جوانبيا : (ولفظتيـ المنازؿ)

. وحافاتيا
التصرؼ، واشتقاقو مف التحوؿ والتصرؼ، وأراد أنيا : المحاوؿ جمع محالة وىو: (وأعيتيـ المحاوؿ)

. انسدت عمييـ جميع أنواع الحيؿ والتصرفات كميا
. المسرع: ثـ قسَّميـ وذكر أنواعيـ فمف ناجي، الناجي ىو: (فمف ناجٍ )



 

 

. أي مقطوعة رجمو: (معقور)
 __________

. كأنيا(: ب)في  (1)
 .قوليـ(: ب)في  (2)
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. المجزور ىو المنحور: أي مقطع، وقد يقاؿ: (ولحـ مجزور)
. أي عضو مف أعضاء المحـ: (وشمو)
. الشؽ لؤلوردة: أي مشقوؽ، والذبح: (مذبوح)
. أي مصبوب(: (1)ودـ مسطوح)
ليو اإلشارة : ضيقًا وحزنًا، يقاؿ: (وعاّض عمى يديو) فبلف عاضّّ عمى يديو إذا امتؤل غيظًا وحنقًا، وا 

ـُ اأَلَناِمَؿ ِمَف الَغْيظِ }: بقولو تعالى وا َعَمْيُك [. 119:آؿ عمراف]{َعضُّ
. جاعؿ ألحدىما عمى األخرى ندامة عمى فعمو(: (2)وصافؽ لكفيو)
أي جاعؿ مرفقيو حذاء خديو يبكي وىو مضيؼ إلييما خديو؛ ألف المحزوف (: (3)ومرتفؽ لخديو)

. يفعؿ ذلؾ
. زريت عميو زراية إذا عبت عميو رأيو وفعمو:(وزار عمى رأيو)
. عمَّا كاف عازمًا عميو ندامة وتحسراً : (وراجع عف عزمو)
. أي ذىبت وصارت غيرنافعة(: أدبرت الحيمة (4)فقد)
غالو إذا خدعو، والغيمة مصدر غالو غيمة أي خدعو خديعة، وأراد في ىذا كمو أنو : (وأقبمت الغيمة)

. ذىب الوفاء وزاؿ بأىمو، وبقي الخدع والمكر
الرجؿ في الدار، وىي تؤنث كما : ال ىذه ىي النافية لمجنس مثميا في قولؾ: (والت حيف مناص)

َـّ َوَثمَّت وربَّ وربَّت، وحيف اسميا، والمناص المخرج، ويجوز أف تكوف ىي المشبية بميس، : يؤنث َث
. أي ليس الحيف حيف مناص

. اسـ مف أسماء الفعؿ، ومعناه َبُعَد ذلؾ: (ىييات ىييات)
. مف الدنيا كميا: (قد فات ما فات)
عظامًا لؤلمرفيو، وأنو بمغ مبمغًا ال يمكف : (وذىب ما ذىب) ـَ مبالغة في الذاىب والتالؼ، وا  نما ُأْبِي وا 

. إحاطة العقوؿ بو واستيبلؤىا عميو
. ولَّت مدبرة: (مضت الدنيا)

 __________



 

 

(. ب)مسفوح، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. بكفيو: في شرح النيج (2)
. بخديو: في شرح النيج (3)
 .وقد: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
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ـُ }: )خاطرىا وماىي عميو، ثـ تبل ىذه اآلية (1)القمب، وأراد لحاؿ: الباؿ: (لحاؿ باليا) َفَما َبَكْت َعَمْيِي
مشيرًا بيا إلى ما أشار اهلل بيا مف تغير الدنيا (: [29:الدخاف]{السََّماُء َواأَلْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِريفَ 

عمى أىميا وانقطاع نعيميا عنيـ، وانتقاليا إلى غيرىـ، فيحتمؿ أف يكوف ذلؾ تيكمًا بحاليـ حيث لـ 
ما بكت عمييـ المبلئكة والمؤمنوف بؿ : يمتفت إلى مصارعيـ وميالكيـ وال بكى عمييـ أحد، وقيؿ

. ، وأراد فما بكى عمييـ أىؿ السماء واألرض ممف ذكرناه(2)كانوا بيبلكيـ مسروريف
وقد ختـ ىذه الخطبة بيذه اآلية، وفييا مف المناسبة لمعانييا والمبلءمة ألوضاعيا ومبانييا ما يدريو 

. كؿ عاقؿ ذكي، ويتقاعد عف فيمو كؿ غافؿ عف األسرار غبي
 
( القاصعة: )ومف خطبة لو عميو السبلـ تسمى (224)

قصع الماء عطشو إذا أذىبو؛ ألنيا أذىبت ما في الصدور مف الوحر : سميت قاصعة إما مف قوليـ
ما مف قوليـ . قصعت القممة إذا ىشمتيا وقتمتيا؛ ألنيا ىشمت مكر إبميس وخدعو بالخمؽ: والغيظ، وا 

وىي خطبة طويمة ذكرفييا ذـ إبميس عمىاستكباره وتركو السجود آلدمعميو السبلـ، وأنو أوؿ مف 
(: 3)أظيرالعصبية وتبع الحمية، وتحذير الناس عف سموؾ طريقو

التكبرو العظمة، والمبس ىا ىنا : نقيض الذّؿ، والكبرياء: العزّ : (ال حمدهلل الذي لبس العزَّ والكبرياء)
ومف جيد ما  [112:النحؿ]{َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوؼِ }: مجاز واستعارة، مثمو في قولو تعالى

: يقاؿ في المعنى قوؿ مف قاؿ
ىما يمبساف المجد أحسف لبسو 

 
شحيحاف ما اسطاعا عميو كبلىما 

 __________
. بحاؿ: في نسخة أخرى (1)
. 4/280صاحب القيؿ ىذا ىو الحسف البصري انظر الكشاؼ  (2)
 .مف سموؾ طريقتو: في شرح النيج (3)
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يريد أنيما ال يصمحاف إال لو الستحالة معناىمافي حؽ غيره، أو يريد : (واختارىما لنفسو دوف خمقو)
ف أطمقا في غيره فعمى جية التجّوز ال غير . أنيما ال يقعاف عمى جية الحقيقة إال في حقو، وا 

الحمى : ))ال يقرب، وأحميت المكاف جعمتو حمى، وفي الحديث (1)أي محظور: (وجعميما حمى)
، وسمع الكسائي في تثنيتو حمواف والقياس فيو حمياف؛ ألنو مف الياء، ولكنيـ (2()(إال هلل ولرسولو

. قمبوا ياءه واوًا كما فعموه في جباوة
. مكة حـر اهلل: أي حرامًا اليحؿ انتياكو وال تعدّْيو، ومنو قولو: (وحرماً )
. أي اليصمحاف في حؽ غيره ألنيما ال يصدقاف إالفيو، فميذا اختصا بو: (عمى غيره)
. االختيار: اختارىما، واالصطفاء ىو: (واصطفاىما)
أي مف أجؿ أنيما اليصمحاف إال لمف لو الجبلؿ، وىو االختصاص بالصفات اإلليية : (لجبللو)

. والعظمة
اإلبعاد مف الرحمة في اآلخرة، وغرضو أف : المعنة: (وجعؿ المعنة عمى مف نازعو فييما مف عباده)

كؿ مف نازع اهلل تعالى في عزّْه وكبريائو كاف مستحقًا لئلبعاد مف الرحمة، والتقريب مف الويؿ 
الكبر ردائي، والعظمة إزاري، فمف نازعني في أحدىما )): والعذاب، وفي الحديث عف اهلل تعالى

(. 3()(قصمتو
 __________

. محظوراً : في نسخة أخرى (1)
، 4/72،74، 3/148 إلى البخاري 7/241عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)

، 6/147، والسنف الكبرى لمبييقي 4/38،71،73، ومسند أحمد بف حنبؿ (3083)وسنف أبي داود 
.  وعزاه أيضًا إلى غيرىا مف المصادر2/61، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري 7/59
رواه ابف أبي (( العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمف نازعني فييما قصمتو: ))الحديث بمفظ (3)

 .6/538، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ13/128الحديد في شرح النيج 
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االمتحاف، واإلشارة إلى المذكور أواًل وىو االعتراؼ هلل تعالى بالعز : االختبار: (ثـ اختبر بذلؾ)
. والكبرياء

بيف إلى المواضع الشريفة المقدَّسة كالعرش والكرسي : (مبلئكتو المقربيف) مف رحمتو، أو المقرَّ



 

 

. وغيرىما
فمف أطاع لؤلمر ونفوذه فيو المتواضع لمجبلؿ والمعترؼ : (ِلَيِمْيَز المتواضعيف منيـ مف المستكبريف)

. بحالو، ومف عصى في ذلؾ وأنكره فيو المتكبر المستحؽ لموعيد
مخبرًا عمَّا سبؽ في عممو مف طاعة مف يطيع ومعصية مف يعصي مف ىؤالء : (فقاؿ سبحانو)

بميس . المأموريف المبلئكة وا 
ىذه الجممة واردة عمى جية االعتراض ال محؿ : (وىو العالـ بمضمرات القموب، ومحجوبات الغيوب)

نما وردت منبية عمى أف سبؽ العمـ ونفوذه مف قبؿ ليس موجبًا لمسجود في حؽ  ليا مف اإلعراب، وا 
: مف أطاع بو، وال مانعًا وحائبًل عف السجود في حؽ مف عصى بتركو، ثـ تبل ىذه اآلية

. يريد آدـ عميو السبلـ: [71:ص]({ِإّني َخاِلٌؽ َبَشرًا ِمْف ِطيفٍ })
ْيُتوُ }) . أحكمت صنعتو: [72:ص]({َفِإَذا َسوَّ
نما ىو استعارة في إجراء الروح في ىذه الصورة : [72:ص]({َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْف ُروِحي}) النفخ ىناؾ، وا 

. الطينية
. أمر بالوقوع واإلسراع فيو: ({َفَقُعوا})
. أي مف أجمو تعظيمًا لو لخمقي، وتشريفًا لما خمقت بيدي: ({َلوُ })
كرامًا آلدـ مف أجمي: ({َساِجِديفَ }) . متواضعيف لجبللي في سجودكـ، وا 
. أذعنوا لؤلمر وأطاعوا بالسجود: 73:ص]({َفَسَجَد اْلَمبَلِئَكةُ })
 .ما تخمؼ منيـ واحد انقيادًا هلل وامتثااًل ألمره : ({ُكمُُّيـْ })
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مف  (1)تأكيدًا بعد تأكيد، تعظيمًا لحاليـ، وتعريضًا بحاؿ إبميس في تأخره مع سجود: ({َأْجَمُعوفَ })
. ىو أعز منو وأفضؿ وأشرؼ منزلة عند اهلل وأعظـ تقدمًا وىـ المبلئكة

نماىو مف الجف: ({ِإالَّ ِإْبِميَس }) . األكثر عمى أنو استثناء منقطع؛ ألنو مف غير جنس المبلئكة، وا 
نما قاؿ: (اعترضتو الحمية) عمى أنو لعنو اهلل تعالى آثرىا  (اعترضتو): االحتماء عمى أصمو، وا 

. وحرَّؾ داعييا وأقبؿ إلييا
[. 76:ص]{َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيفٍ }: بأف قاؿ: (فافتخر عمى آدـ بخمقو)
أنا جوىر نوراني مشرؽ رقيؽ، ذو ليب عالي، وأنت مف جوىر : بأف قاؿ: (وتعصب عميو ألصمو)

تربي الصفاء لو فيو مختصًا بعكس صفائي ىذا، ويزعـ بعد ذلؾ أنو ال تداني بيف الفضميف، وال 
. تقارب بينيما

. العداوة في حؽ اهلل إنما تعقؿ عمى معنى إنزاؿ الضرر بالغير واإلىانة: (فعدو اهلل)



 

 

. متقدميـ؛ ألنو ىو الذي سفَّ ىذه الخصمة، وأوؿ مف دعا إلييا وتمبس بيا(: (2)إماـ المتكبريف)
. مف تقدـ، وأراد أنو الغاية في ذلؾ: السمؼ: (وسمؼ المستكبريف)
. أصؿ البناء، وىو مجاز ىاىنا: األساس ىو: (الذي وضع أساس العصبية)
المخاصمة، واألصؿ ىو منازعة رأس الفرس لراكبيا والتصعب : المنازعة: (ونازع اهلل رداء الجبرية)

التجبُّر والعظمة، وأراد بالمنازعة ىو أف اهلل تعالى أمره فأبى، وحكـ عميو : عميو، والجبرية ىو
. بالسجود فتمرد وعصى، فيذا ىو وجو المنازعة

. العزة والتكبر: ادَّرعو إذا جعمو لو درعًا، والتعزز: (وادَّرع لباس التعزز)
 __________

. سجوده، وما أثبتو مف نسخة أخرى(: أ)في  (1)
 .إماـ المتعصبيف: في شرح النيج (2)
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أزالو وطرحو عف جسمو، والخمع مع االدراع كميا مف باب المجازات : (وخمع قناع التذلؿ)
. واالستعارات العالية، فكاف ذلؾ سببًا في ُذلّْو وذريعة إلى حقارتو وىونو

غار مف أجؿ ما احتمؿ مف نفسو مف الكبر (: كيؼ صغَّره اهلل بتكبره (1)أال تروف) أعطاه اهلل الصَّ
. واكتسبو

و بالّضعة وحقارة الرتبة، وخسة المنزلة مف أجؿ ما فعؿ مف الترفع بحالو : (ووضعو بترفعو) وخصَّ
. والتعظيـ لنفسو

ِمْف ُكؿّْ َجاِنٍب }: الطرد واإلبعاد، كما قاؿ تعالى: الدحر: (فجعمو في الدنيا مدحوراً )
. أي دفعاً  [9-8:الصافات]{ُدُحوراً 

. ىيَّأ ومكَّف: (وأعدَّ لو)
. في القيامة نارًا متسعرة، وسعرت النار إذا أحميتيا: (في اآلخرة سعيراً )

: ثـ شرععميو السبلـ في النقض لشبيتو والرد عميو فيما تعمؽ بو، بقولو
. سبؽ في عممو، واقتضتو حكمتو: (ولو أراد اهلل)
. أف تكوف خمقة آدـ أعظـ خمقة مف خمؽ إبميس، بأف يخمقو مف نورعظيـ: (أف يخمؽ آدـ مف نور)
أي يزيؿ ضوءىا مف كثرة شعاعو ونوره، ألف كؿ ما عظـ نوره فإنو يقاؿ : (يخطؼ األبصار ضياؤه)

مف كثرة ضوئو  [20:البقرة]{َيَكاُد اْلَبْرُؽ َيْخَطُؼ َأْبَصاَرُىـْ }: يخطؼ األبصار، كما قاؿ تعالى: فيو
. ونوره

. بيره إذا غمبو، وأراد يغمب العقوؿ حسف منظره وبيائو: (ويبيرالعقوؿ ُرَواُؤهُ )



 

 

ما يشـ مف رائحة طيبة كانت أو خبيثة، وأراد ىا ىنا الطيبة : الَعرؼ: (وطيب يأخذ األنفاس َعْرُفو)
. ريحيا ونفوذه (2)التي يعظـ وقعيا في النفوس، ويعظـ تأثيرىا في الخياشيـ مف َعْبَقةِ 

البلـ جواب لو، أي لكاف ذلؾ، ووقع مف جية القدرة، فإف مف كانت قدرتو لذاتو فبل يعجزه : (لفعؿ)
. شيء، وال يخرج عف قادريتو شيء مف المقدورات

 __________
. أال يروف: في شرح النيج (1)
 .عبقة أي رائحة (2)
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. عمى جية الفرض والتقدير؛ لكونو خبلؼ ما وقع: (ولو فعؿ ذلؾ)
لجاًء كما قاؿ تعالى(: خاضعة (1)لظمت األعناؽ) َفَظمَّْت }: خضع عنقو إذا ذّؿ وخضع، وأراد قسرًاوا 

ـْ َلَيا َخاِضِعيفَ  [. 4:الشعراء]{َأْعَناُقُي
، إذ صار أعظـ منيـ حااًل، (2)وبعد حصولو عمى ىذه الصفات: (ولخفَّت البموى فيو عمى المبلئكة)

. وأشرؼ خمقة
. استدراكًا لما قدَّره مف جية خمقة آدـ التي لـ تكف أصبلً (: سبحانو (3)ولكف اهلل تعالى)
. يختبرىـ ويمتحنيـ بضروب االمتحانات واالختبارات: (يبتمي خمقو)
ما الحكمة فيو؟ وما هلل فيو مف غرض؟ : (ببعض ما يجيموف أصمو)
. في إطاعة مف يطيع منيـ، ومعصية مف يعصي: (تمييزًا باالختبار ليـ)
زالة لمتكبر أالَّ يخالطيـ ويستولي عمييـ: (ونفيًا لبلستكبار عنيـ) . وا 
بعادًا لمخيبلء منيـ) : التكبر والتعاظـ والفخر، قاؿ رؤبة: الخاؿ والُخَيبَلء والَمْخَيَمة ىي: (وا 

( 4)والخاؿ ثوب مف ثياب الجياؿ
 
. في ترؾ الكبر والتعاظـ والفخر، والتمبس بيا واالرتداء بأثوابيا: (فاعتبروا)
. لما فعؿ ىذه األشياء، ودعا إلييا وتمبس بيا: (بما كاف مف فعؿ اهلل بإبميس)
، وقت إحباط اهلل، واإلحباط (فاعتبروا)إذ ىا ىنا ظرؼ، والعامؿ فيو : (إذ أحبط اهلل عممو الطويؿ)

بطالو، بارتكاب المعاصي الكبائر: ىو . اإلزالة لمثواب وا 
رداؼ الجيد بالجييد مف باب : (وجيده الجييد) أي واجتياده العظيـ في عبادة اهلل تعالى وطاعتو، وا 

وآية ذلؾ وعبلمتو أنو لبث مدة عظيمة  [84:يوسؼ]{َياَأَسَفى َعَمى ُيوُسؼَ }: االشتقاؽ، كقولو تعالى
: في العبادة



 

 

 __________
. إلخ...لظمت لو األعناؽ: في شرح النيج (1)
(. ب)الصفات، سقط مف  (2)
. وشرح النيج( ب)تعالى، سقط مف  (3)
 .والدىر فيو غفمة لمغفاؿ:  وعجزه1/931لساف العرب  (4)
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ىذا أمر اليكوف إال توقيفًا مف جية الرسوؿ عميو السبلـ؛ ألف : (وقد كاف عبد اهلل ستة آالؼ سنة)
. أو مف جيتو (1)ىذه األمور ال تعمـ إال مف جية اهلل تعالى

. شؾ أمير المؤمنيف في تحقيؽ ذلؾ: (2)(ال ُيْدَرى مف سن ي الدنيا أو مف سن ي اآلخرة)
. وىو أمره بالسجود فأبى عف ذلؾ(: كبر ساعة (3)عمى)
. مف اإلنس والجف إذا فعؿ مثؿ ىذه المعصية(: (4)فمف بعد إبميس)
أراد يكوف سالمًا عند اهلل تعالى بمثؿ معصيتو مف غير تفرقة بينيما : (يسمـ عمى اهلل بمثؿ معصيتو)

. مف وجو واحد
ردع عف ىذا وزجر، فإنو يستحيؿ في العقوؿ، وفي الحكمة أف اهلل تعالى يعاقب مكمفًا عمى : (كبل)

. ذنب، ثـ يصدر مف جية غيره مثؿ ذلؾ الذنب ال يعاقبو عميو ويعفو عنو، وىما عمى حالة واحدة
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. ال يدرى أمف سني الدنيا أـ مف سني اآلخرة: في شرح النيج (2)
(. ب)عف كبر ساعة واحدة، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 .فمف ذا بعد إبميس: في شرح النيج (4)
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يشير بكبلمو ىذا إلى أف الكبر : (ما كاف اهلل سبحانو ليدخؿ الجنة بشرًا بأمر أخرج بو منيا َمَمكاً )
والعزة والفخرو التخايؿ كميا قبيحة، ويستحيؿ في الحكمة أف اهلل تعالى ييمؾ إبميس بتكبر في حالو 

ىبلكًا اليمكف وصفو، وال يناؿ حده، ثـ يصدر مثؿ ذلؾ التكبر بعينو مف غير إبميس، فيغفره اهلل لو، 
ويدخمو الجنة مع فعمو لو، فمثؿ ىذا محاؿ في العقوؿ وفي الحكـ اإلليية، وليذا أتى بالجحد في أوؿ 



 

 

[ 143:البقرة]{َما َكاَف المَُّو ِلُيِضيعَ }: الجممة مبالغة في األمر، وأف مثمو غير كائف، كما قاؿ تعالى
ـْ َعَمى اْلَغْيبِ }، [33:األنفاؿ]{َوَما َكاَف المَُّو ُمَعّذَبُيـْ } ، إلى غير [179:آؿ عمراف]{َوَما َكاَف المَُّو ِلُيْطِمَعُك

. ذلؾ مف الجمؿ المؤكدة بالجحد
: أف كبلـ أمير المؤمنيف ىا ىنا يشير إلى أمريف: واعمـ

أف بعض المعاصي الكفرية ال تصدر مف جية شخص وتكوف كفرًا، إال وتكوف إذا صدرت : أحدىما
( 1)مف شخص آخر عمى ذلؾ الوجو كفرًا ال محالة مف غير تفاوت، فمو ُأِمَر اآلف بعض الشياطيف

بالسجود لبعض األنبياء ثـ تكبر عف ذلؾ، وردَّ األمر لكاف حالو مثؿ حاؿ إبميس ال محالة، وىذا 
عمى ظاىره مسمَّـ مع فرض المماثمة مف جميع الوجوه كميا، فأما مع فرض المخالفة في بعض 

. الوجوه فيذا غير مسمَّـ وظاىره يقضي بالمماثمة
 __________

 .السبلطيف(: ب)في  (1)
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أف ظاىر كبلمو يوىـ أف إبميس مف المبلئكة، وىذا مخالؼ لما ورد بو التنزيؿ، حيث قاؿ : وثانييما
تصريح بأنو ليس مف ( كاف مف الجف: )فإف قولو [50:الكيؼ]{ِإالَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف اْلِجفّْ }: تعالى

عراضو عنو ، وفيو تعريض  جممة المبلئكة، وىي جممة واردة عمى جية التعميؿ لتركو لمسجود وا 
، وأظف أف كبلـ (1)بحاؿ الجف في كثرة فسقيـ وتمردىـ، وىذه الرواية أيضًا محكية عف ابف عباس

. أمير المؤمنيف ىو أصميا وقاعدتيا، فإنو منو أخذ، وىو أستاذه ولو تممَّذ
ما كاف اهلل ليدخؿ الجنة بشرًا بأمر أخرج بو منيا ): ويمكف تأويؿ كبلـ أمير المؤمنيف بأف مراده بقولو

أف ذلؾ وارد عمى جية التمثيؿ دوف التعييف في ىذه القصة، فإف قدر أمير المؤمنيف أشرؼ  (ممكاً 
. وأعبل أف يخفى عميو حاؿ إبميس ومف أي جنس ىو

يريد فبل تختمؼ حاؿ المعاصي بحاؿ مف َفَعَمَيا إذا : (إف حكمو في أىؿ السماء وأىؿ األرض لواحد)
. كانت األوجو والمفاسد فييا واحدة

يريد أف المقرّْب إلى اهلل تعالى إنما ىو األعماؿ الصالحة، : (وما بيف اهلل وبيف أحد مف خمقو ىوادة)
المصالحة والميؿ، وىما : والمبعد عنو ىو األعماؿ السيئة مف غير أمر وراءىما، واليوادة ىي

. مستيحبلف عمى اهلل تعالى
مو اهلل) . حظره ومنع منو وأوعد عميو العقوبات األليمة: (في إباحة حمى حرَّ
باحة ما أباحو مع استواء وجو (: مف العالميف (2)عمى أحد) ـ، وا  بؿ كميـ مستووف في تحريـ ما حرَّ

. المصمحة في حقيـ



 

 

. أمر ليـ بالحذر وممؾ نفوسيـ عف نفوذ َمْكِرهِ (: (3)فاحذروا عباد اهلل)
 __________

. 436-6/435انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (1)
. عمى أحد، سقط مف شرح النيج: قولو (2)
 .فاحذروا عباد اهلل عدو اهلل أف يعديكـ بدائو: في شرح النيج (3)
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أعدى فبلف فبلنًا بدائو َوُخُمقُو إذا وصؿ ذلؾ إليو، وسرت إليو عمتو بسبب مف : (أف يعديكـ بدائو)
ال فا إلعداء ال وجو لو، وفي الحديث : األسباب، وأراد التمبس بما ىو عميو مف المكر والخديعة، وا 

(. 1)((ال عدوى، وال ىامة، والصفر))
أراد يغير عميكـ بالخيؿ والرجاؿ، وىو تمثيؿ بحاؿ مف يغار عمييـ : (وأف يستفزكـ بخيمو َوَرْجِموِ )

. فيستفزوف وتضيؽ أحواليـ مف أجؿ ذلؾ
. مضى تفسيره غير مرة: (فمعمري)
ؽ إليكـ) ـَ ، }: سدَّد إليكـ سياـ الوعيد، بقولو(: سياـ الوعيد (2)لقد فوَّ ـْ ِصَراَطَؾ اْلُمْسَتِقي ْقُعَدفَّ َلُي ََ اَل

ـْ َوَعْف َشَماِئِمِيـْ  ـْ َوَعْف َأْيَماِنِي ـْ َوِمْف َخْمِفِي ـْ ِمْف َبْيِف َأْيِديِي َـّ اَلِتَينَُّي ، وقاؿ في آية [17-16:األعراؼ]{ُث
ـْ َأْجَمِعيفَ }: أخرى ـْ ِفي اأَلْرِض وأَُلْغِوَينَُّي َزيَّْنفَّ َلُي َُ [. 39:الحجر]{اَل

، وكنى (5)إذا بمغ الغاية مف جذبيا (4)أغرؽ في نزع قوسو: يقاؿ(: بالنزع الشديد (3)وأغرؽ لكـ)
. بذلؾ عف شدة العناية واالجتياد في اإلغواء

. بأسيمو، ونصالو: (ورماكـ)
ما القرب المجازي وىو  (6)أراد إما قرب مف: (مف مكاف قريب) األرض فإف إضبللو حاصؿ فييا، وا 

: اإليحاء بالوسوسة، والنفث في الخاطر باإلغواء
. خذلتني حتى صرت غاوياً : [39:الحجر]({َربّْ ِبَما َأْغَوْيَتِني}: وقاؿ)

 __________
 إلى مسند أحمد بف حنبؿ 7/271عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (1)
، وكنز 5/102، ومجمع الزوائد لمييثمي 7/135،216،218، والسنف الكبرى لمبييقي 1/328،440

(. انظرىا ىناؾ)وعزاه إلى غيرىا مف المصادر  (28616)، (28613)العماؿ برقـ 
. لكـ: في شرح النيج (2)
. إليكـ: في شرح النيج (3)
. فرسو(: ب)في  (4)



 

 

. جيدىا(: ب)في  (5)
 (.ب)مف، زيادة في  (6)

(4/1498 )

 

ـْ ِفي اأَلْرضِ }) َزيَّْنفَّ َلُي َُ . أعماليـ القبيحة: [39:الحجر]({اَل
. آتييـ مف طرؽ كثيرة ليغووا: [39:الحجر]({وأَُلْغِوَينَُّيـْ })
. بأجمعيـ ال يبقى منيـ أحد: ({َأْجَمِعيَف })
، (وألزينفَّ )، (1)(ألغوينَّيـ): قذفو بالحجر إذا رماه بيا، والغيب البعيد ىو قولو: (قذفًا بغيب بعيد)
بما ذكره قذفًا بأمور مغيَّبة ال ُيدرى  (2)، وغير ذلؾ، وانتصابو عمى المصدرية أي يقذفيـ(وآلتينَّيـ)

. حاليا، بعيدة الوقوع ال ُيَظفُّ حصوليا
( 3)أي ويرجميـ رجمًا بالظنونات الكاذبة المتوىمة التي ال إصابة لو: (ورجمًا بظٍف غير مصيب)

فمف عصمو اهلل بمطفو، وتداركو بألطافو الخفية حماه عف كيد : بحاؿ، ىا ىنا كبلـ محذوؼ تقديره
غوائو، ولـ يصدّْؽ عميو ظنو، فأما مف خذلو اهلل تعالى فإنو يصدّْؽ عميو ظنو، والغرض  إبميس وا 

بصدؽ الظف ىا ىنا ىو أف كؿ ما حدسو وسبؽ إلى وىمو مف فعؿ الموبقات مف جيتيـ فيو واقع ال 
: محالة، وقد

. أىؿ الكبر والفخر مف الجاىمية: (صدَّقو أبناء الحمية)
خواف العصبية) . وأىؿ التعصب ألحسابيـ وفخرىـ: (وا 
ىو فارس فيو، وأراد مف عظـ أمره في : مف استحكـ أمره في شيء قيؿ: (وفرساف الكبر والجاىمية)

. التكبر
فما زاؿ بخدعو وعظيـ مكره : حتى ىذه متعمقة بمحذوؼ، تقديره: (حتى إذا انقادت لو الجامحة)

نما سماىا جامحة لصعوبة عبلجيا  وختمو يفتؿ في الذروة والغارب حتى أطاعتو النفس الجامحة، وا 
. التي تغمب صاحبيا: وجموحيا باإلنساف إلى كؿ مكروه، ومنو فرس جموح وىي

. مف ىا ىنا لمتبعيض، وأراد مف ساعده في ذلؾ اإلغواء: (منكـ)
 __________

. ألغوينَّيـ أجمعيف(: ب)في  (1)
. فقذفيـ(: ب)في  (2)
 .ليا(: ب)في  (3)

(4/1499 )



 

 

 

. رسوخو وغمبتو: الطمع كالكراىية والَعبلنية، واستحكاـ الطمع: الطماعية: (واستحكمت الطَّماعية)
. مف جيتو: (منو)
. صرتـ مكانًا ليا، وظرفًا يستقر فيو: (فيكـ)
(. 2)نجـ الشيء إذا ظير، وأراد ظير األمر(: (1)فنجمت الحاؿ)
: مف ىا ىنا البتداء الغاية أي مما كانوا يسرونو ويكتمونو وانتقؿ (مف السر الخفي)
. الظاىر الذي ال شؾ فيو: (إلى األمر الجمي)
نما جاء بغيرواو ألنو جواب إذا، وأراد أنو إذا : (استفحؿ سمطانو عميكـ) عظـ قيره واستيبلؤه، وا 

. انقادت لو النفوس عظـ مكره ال محالة
(. 3)أي تقدـ بأنصاره وأعوانو لقضاء غرضو منكـ: (ودلؼ بجنوده نحوكـ)
. المدخؿ: فأوقعوكـ في مداخؿ الميالؾ، والَوْلَجةُ : (فأقحموكـ ولجات الذؿ)
: الميمكة، وأراد أنيـ مكَّنوىـ منيا حتى حمُّوىا، كما قاؿ تعالى: الورطة: (وأحموكـ ورطات القتؿ)
ـْ َداَر اْلَبَوارِ } [. 28:إبراىيـ]{وَأَحمُّوا َقْوَمُي
. أي حمموكـ عمى أف ُتْجَرُحوا الجرح المثخف الغميظ الواسع: (وأوطئوكـ إثخاف الجراحة)
. طعناً  (4)بالرماح، وطعنًا ينتصب عمى المصدرية، أي يطعنونكـ: (طعنًا في عيونكـ)
. بالشفار والسيوؼ: (وحزًا في حموقكـ)
. وييشمونيا (6)مكاف النخر وموضعو، وغرضو أنيـ يدقوف مناخركـ: (5)المنخر: (ودقًا لمناخركـ)
. أي ال يتركوف سبيبًل وذريعة إلى قتمكـ إال فعموه وأمَّوه(: (7)وقصدًا لمقاتمكـ)

 __________
. فنجمت فيو الحاؿ: في شرح النيج (1)
. وأراد ظير بسرائر: ونسخة أخرى(: ب)في  (2)
. منيـ(: ب)في  (3)
. يطعنوكـ(: ب)في  (4)
. المنحر مكاف النحر(: ب)في  (5)
. مناحركـ(: ب)في  (6)
 .لمقاتمتكـ(: ب)في  (7)

(4/1500 )

 



 

 

أراد ويسوقكـ سوقًا مف أجؿ قيره بخزائمكـ إلى النار : (وسوقًا بخزائـ القير إلى النار المعدَّة لكـ)
المييأة مف أجمكـ، وذكر الخزائـ إنما ىو عمى جية االستعارة؛ ألف اإلنساف أمنع ما يكوف بخزائمو، 

(. 1)فإذا أخذت الخزائـ قيرًا، فبل خير بعد ذلؾ، فيكذا صنعو ىو وجنوده بكـ
أصبح إذا دخؿ في الصباح، وغرضو فأصبح عمى أعظـ ما يكوف : (فأصبح أعظـ في دينكـ جرحاً )

. مف الجرح واإلبطاؿ ألديانكـ
ما تستورى بو النار، وأراد أنو لـ يأُؿ : وري الزند إذا ظيرت ناره، والقدح: (وأورى في دنياكـ قدحاً )

. جيدًا في تغيير أحواؿ دنياكـ وتكديرىا
يريد أنو أعظـ عميكـ ضررًا وأدخؿ مكرًا مف ىؤالء الذيف نصبتـ : (مف الذيف أصبحتـ ليـ مناصبيف)

. المعاداة: ليـ العداوة، والمناصبة
. مجتمعيف في المحاربة: (وعمييـ متألبيف)
. أي شباتكـ وشدة بأسكـ: (فاجعموا عميو حدَّكـ)
. اجتيادكـ في كؿ وجو ترجوف بو النكاية لو(: (2)ولو جيدكـ)
. قسـ مضى تفسيره: (فمعمر اهلل)
[. 12:األعراؼ]({َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيفٍ }: بقولو: (لقد فخر عمى أصمكـ)
الوقيعة في العمماء مف )): اغتا بكـ بما تكرىوف ذكره فيكـ، وفي الحديث: (ووقع في حسبكـ)

(. 3)يشير بو إلى ما يعتقده مف أف النار جوىر لطيؼ، والتراب جوىر كثيؼ( (الكبائر
ما بما يجري [12:األعراؼ]{َأَنا َخْيٌر ِمْنوُ }: إما بافتخاره عمى أبيكـ حيث قاؿ: (ودفع في نسبكـ) ، وا 

ـْ }: منو مف االحتياؿ عمى الزنا وركوب الفروج عمى غير وجييا، كما أشار إليو بقولو تعالى َوَشاِرْكُي
. وقد قررنا تفسيره مف قبؿ [64:اإلسراء]{ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلواَلدِ 
 __________

. فيكـ(: ب)في  (1)
. جدكـ: في شرح النيج (2)
 .أي غميظ (3)

(4/1501 )

 

. يريد أنو بمغ الغاية القصوى في اإلغواء لكـ، واالجتياد في إزاللكـ: (وأجمب بخيمو عميكـ)
اليدى  (1)معناه وأقعد َرْجَمو رصدًا لئلغواء لكـ في مواضع السبؿ وطرائؽ: (وقصد ِبَرْجِمِو سبيمكـ)

. تمبيسًا عميكـ وتعمية
يصطادونكـ بكؿ طريؽ يجدوف  (2)االصطياد، وغرضو أنيـ: االقتناص: (يقتنصونكـ بكؿ مكاف)



 

 

. إلييا سبيبًل اليفتروف عف ذلؾ
ـْ }: يريد األطراؼ واألوصاؿ، وىو مأخوذ مف قولو تعالى: (ويضربوف منكـ كؿ بناف) َواْضِرُبوا ِمْنُي

[. 12:األنفاؿ]{ُكؿَّ َبَنافٍ 
. لكثرة استيبلئيـ، وعظـ تسمطيـ: (ال تمتنعوف بحيمة)
ف بمغ كؿ غاية: (وال تدفعوف بعزيمة) . بجد واجتياد وا 
. معظـ القتاؿ، وغرضو أعظـ ما يكوف مف الذؿ فيكـ: الحومة: (في حومة ذؿ)
. وقع في حمقة: إذا وقع الرجؿ في أمر صعب قيؿ: (وحمقة ضيؽ)
. مكاف الموت وموضعو الذي ال يزاؿ فيو: (وعرصة موت)
المصاولة في الحرب، فيذه األمور كميا حاصمة مف : الجولة واحدة الجوالت، وىي: (وجولة ببلء)

. جيتو مكرًا وعداوة
. استكفَّ واستتر: (فأطفئوا ما كمف في قموبكـ)
. التعصب: (مف نيراف العصبية)
. عبارة عما يكّنو الصدر مف العداوة: الحقد: (وأحقاد الجاىمية)
نما تمؾ الحمية في المسمـ) نما يكوف سببيا وانقداحيا: (وا  : أراد أف المسمـ ال يخمو عف ذلؾ، وا 
. ما يخطره ويحركو مف قمب اإلنساف، وما يولجو في نفسو: (مف خطرات الشيطاف)
. مف عزتو: (ونخواتو)
. النزغة مف الشيطاف ىي المرة الواحدة مف الفساد واإلغواء مف جيتو: (ونزغاتو)
. وما يمقيو في اآلذاف مف الوسوسة، فيذه كميا مف مكر الشيطاف وخدعو: (ونفثاتو)

 __________
. وطرؽ(: ب)في  (1)
 .أنكـ(: أ)في  (2)

(4/1502 )

 

أي اجعموه عمدة في أموركـ كميا، شبَّو التذلؿ بشيء (: (1)واعتمدوا وضع التذلؿ عمى رؤوسكـ)
. يكوف فوؽ الرأس كالتاج والعمامة ونحوىما

: نزلو ىا ىنا منزلة الغؿ لما يمحؽ بحممو مف وخيـ العاقبة، وليذا قاؿ: (وخمع التكبر مف أعناقكـ)
. فاخمعوه مف أعناقكـ

قـو ذوو سبلح، والَمسمحة بفتح الميـ : المسمحة بضـ الميـ وتشديد البلـ: (واتخذوا التواضع ُمسمَّحة)
الثغر والمرقب، وكبلىما الئؽ ىا ىنا، وغرضو أف ُيْجَعَؿ بمنزلة العسكر أو بمنزلة : وتخفيؼ البلـ



 

 

. الثغر الحافظ
. فإف عداوتو لكـ ظاىرة ال شؾ فييا: (بينكـ وبيف عدوكـ إبميس وجنوده)
. يصوؿ بيـ: (فإف لو مف كؿ أمة جنوداً )
. يستعيف بيـ: (وأعواناً )
يغالب بيـ مف ناواه، ويقير بيـ مف عاداه، ويستظير بيـ عمى مف خذلو اهلل، : (وَرْجبًل وفرساناً )

. وسمبو ألطافو فانقاد لدعائيـ، وأوقع في أذنو وقمبو حسف ندائيـ
يريد قابيؿ، فإف اهلل تعالى حكى قصتيما في كتابو الكريـ، روي : (وال تكونوا كالمتكبر عمى ابف أمو)

، وما حممو عمى قتمو إال البغي والحسد، وقد نعى اهلل إليو فعمو، (2)أنو أوؿ قتيؿ ُقِتَؿ في الدنيا
. وحكى وقوع ندامتو

أراد أف اهلل تعالى لـ يزد ىابيؿ فضبًل زائدًا عمى ما أعطاه قابيؿ : (مف غير ما فضؿ جعمو اهلل فيو)
. بؿ ىما سواء في ذلؾ

. أثارتو الكبرياء والتعاظـ، وكانا كامنيف: (سوى ما ألحقت العظمة بنفسو)
. حيث ُرِفَع ُقْرَباُف أخيو ولـ ُيْرَفَع ُقْرَباُنوُ (: (3)مف عداوة الحسد)

 __________
لقاء التعزز تحت أقدامكـ: بعده في شرح النيج (1) . وا 
. 1/660الكشاؼ  (2)
 .الحسب: في شرح النيج (3)

(4/1503 )

 

االحتماء، وأضاؼ القدح : قدح النار إذا أوراىا، والحمية: (وقدحت الحمية في قمبو مف نار الغضب)
كتيا . إلى الحمية؛ ألنيا ىي المؤثرة في ذلؾ واألصؿ فيو، ومف ىذه لمتبعيض، وغرضو أنيا حرَّ

النفخ والريح ىا ىنا استعارات حسنة، والغرض تحريؾ : (ونفخ الشيطاف في أنفو مف ريح الكير)
. الداعية لو عمى ما فعمو بأخيو مف القتؿ، ومف ىا ىنا لمتبعيض

. أي مف أجمو وبسببو: (الذي أعقبو اهلل بو الندامة)
إذ كاف أوؿ مف قتؿ، وأوؿ مف سفَّ ىذه السنة القبيحة : (وألزمو آثاـ القاتميف إلى يـو القيامة)

وزرىا ووزر مف عمؿ بيا إلى يـو  (2)مف سفَّ سنة سيئة كاف لو: ))، وفي الحديث(1)السيئة
وألزمة : )، فميذا قاؿ((القيامة، ومف سفَّ سنة حسنة كاف لو أجرىا وأجر مف عمؿ بيا إلى يـو القيامة

ِإنَّا َنْحُف ُنْحِي اْلَمْوَتى }: يشير إلى ما ذكرناه ال غير، ويؤيده قولو تعالى (آثاـ القاتميف إلى يـو القيامة
. يريد ماكاف مف عمؿ صالح أو سيء [12:يس]{َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُىـْ 



 

 

َـّ، اجعؿ أعمالنا مرفوعة متقبمة عندؾ قبؿ المو ت وبعده، يا أكـر مسئوؿ . المَُّي
 __________

وروى الطبري مرفوعًا أنو :  ما لفظو13/146وقاؿ ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج  (1)
ما مف نفس تقتؿ ظممًا إال كاف عمى ابف آدـ عميو السبلـ األوؿ كفؿ )): صمى اهلل عميو وآلو قاؿ

. انتيى. ، وىذا يشيد قوؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ((منيا، وذلؾ بأنو أوؿ مف سفَّ القتؿ
 (.ىامش في ب)عميو : في نسخة (2)

(4/1504 )

 

ما كنت : عف أخيو؟ فقاؿ (1)[عميو السبلـ]يحكى أنو لما قتمو اسودَّ جسمو وكاف أبيض، فسألو آدـ 
مكث بعد  (4[)عميو السبلـ]إف آدـ : ، وقيؿ(3)اسودَّ جسدؾ (2)بؿ قتمتو، وليذا: عميو وكيبًل، فقاؿ

(. 5)قتمو مائة سنة ال يضحؾ
: ثـ لما فرغ مف ذكر الكبر التفت إلى أصحابو الذيف يقاتميـ مف أىؿ البغي، بقولو

بالغتـ فيو ووصمتـ فيو إلى كؿ غاية، وغرضو ىا ىنا المبالغة في (: (6)أال وقد أمعنتـ في البغي)
. ، وليذا أتى بحرؼ التنبيو في أوؿ الجممة منبية عمى ذلؾ(7)اإلنكار عمييـ وبغييـ عميو

. بالقتؿ والقتاؿ عمى غير الحؽ ووجيو: (وأفسدتـ في األرض)
. إظيارًا وتصريحاً : (مصارحة هلل)
. أي المعاداة: (بالمناصبة)
ما أف يريد : يريد إما خروجًا، مف قوليـ(: بالمحاربة (8)ومبارزة لممسمميف) برز الرجؿ إذا خرج، وا 

. في الحرب، وىو أف يبرز أحد الرجميف لآلخر في القتاؿ (9)المنازلة
: تكريراسـ اهلل تعالى يرد عمى وجييف: (فاهلل اهلل في كبر الحمية)

( 10)اهلل اهلل في تقوى اهلل وطاعتو، يريد في: أف يكوف في اإلغراء وىو أكثر وقوعًا كقولؾ: أحدىما
. الحث عمييما واإلتياف بيما

 __________
. وفي نسخة أخرى( ب)زيادة في  (1)
. فميذا(: ب)في  (2)
. 1/660الكشاؼ  (3)
. وفي نسخة أخرى( ب)زيادة في  (4)
. 1/660المصدر السابؽ  (5)
. في السعي: وفي نسخة أخرى( ب)في  (6)



 

 

. في اإلنكار عميو وبغيو عمييـ، وىو خطأ(: أ)العبارة في  (7)
. لممؤمنيف: المسمميف، وفي شرح النيج: ، ونسخة أخرى(ب)في  (8)
. المبارزة: ، ونسخة أخرى(ب)في  (9)
 (.ب)في، سقط مف  (10)
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اهلل اهلل في البغي والعدواف، وأراد الترؾ : أف يكوف واردًا في التحذير عف المعصية، كقولؾ: وثانييما
اهلل اهلل في الحمية أي الكبرة والعظمة، يريد اتركوىما : ليما ومجانبتيما، ومنو ما ذكره ىا ىنا كقولو

. وال تعرّْجوا عمييما
، وىذا كاف عادة في (1)ال تقربوه وىو تعاظميـ عمى غيرىـ بحسب أو بماؿ: (وفخر الجاىمية)

. الجاىمية حتى وضعو اهلل باإلسبلـ
وقريش حولو، فحمد اهلل وأثنى عميو  (2)ويحكى أف الرسوؿ عميو السبلـ لما دخؿ يـو الفتح الكعبة

إف اهلل تعالى قد أذىب عنكـ نخوة الجاىمية وافتخارىا باآلباء، الناس كميـ )): بما ىو أىمو، ثـ قاؿ
ـْ }: ثـ تبل قولو تعالى( (مف ولد آدـ وآدـ مف تراب : إلى قولو{ (3[)ِمْف ُتَرابٍ ]َياَأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك

ـْ ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكـْ ... } [. 13:الحجرات]{ِإفَّ َأْكَرَمُك
(. 4)يريد المذكور أواًل مف الكبر والفخر: (فإنو)
ـْ َشَنآُف َقْوـٍ }: البغض، قاؿ اهلل تعالى: جمع َمْمَقح، والشنآف: (مبلقح الشنآف) [ 2:المائدة]{واََل َيْجِرَمنَُّك

. أي بغضيـ
. جمع منفخ، وىو الذي تنفخ فيو، وىو مجاز كما ذكرناه أوالً : (ومنافخ الشيطاف)
. فأزلَّيـ عف الحؽ ونكبيـ عف طريقو: (البلتي خدع بيا األمـ الماضية)
ممف طغى وبغى وتمرد وعصى، مثؿ عاد وثمود، وقـو إبراىيـ، والمؤتفكات : (والقروف الخالية)

. وغيرىـ
 __________

. أو ماؿ(: ب)في  (1)
. عمى الكعبة: ، ونسخة أخرى(ب)في  (2)
. ، وفي نسخة أخرى(ب)زيادة في  (3)
 تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ، وانظر خطبة النبي صمى اهلل عميو 4/35انظر سيرة ابف ىشاـ  (4)

 . عف الواقدي17/280وآلو وسمـ يـو فتح مكة كاممة في شرح النيج البف أبي الحديد 
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فأصروا عمى ما فعموه مف : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى أعنقوا في حنادس جيالتو)
تمدُّ فيو أعناقيا  (1)ضرب مف السير لئلبؿ والخيؿ مسبطر: الكفر والتمرد حتى أعنقوا، والعنؽ

نور وضياء لما فيو مف التحقؽ والقطع، وانشراح : الظمـ، وقيؿ لمحؽ: ، والحنادس(2)ويزجييا
. ظمـ وحنادس لما فيو مف الشؾ والتردد الذيف يورثاف الغـّ والضيؽ: الصدر، وقيؿ لمجيؿ

. الحفرة التي يتردى فييا اإلنساف: جمع ميواة، وىي: المياوي: (ومياوي ضبللتو)
. متصاغريف مقيوريف: (ذلبلً )
. لما ساقيـ وقيرىـ فبل يخالفوف أمره في ذلؾ: (عف سياقو)
( 3)فبلف سمس القياد إذا كاف يسير: مف غير مدافعة والممانعة وال مجاذبة، يقاؿ: (ُسمُسًا في قياده)

. مف غير استصعاب ومعاصاة في سيره
. أي احذروا أمراً : (أمراً )
أي تماثمت في قبولو فيذا يشبو ىذا، وذاؾ يشبو ىذا في كونو مفعواًل بو ال : (تشابيت القموب فيو)

(. 4)ينكره منيـ منكر
. تتابعوا عمى ىذا إذا فعموه عف آخرىـ: في االعتراؼ بو والفعؿ لو، يقاؿ: (وتتابعت القروف عميو)
. كبراً  (5)أي واحذروا: (وكبراً )
سراره فأظيرتو ولـ تكتمو: (تضايقت الصدور بو) . أي ضاقت عف كتمانو وا 
ىذا منصوب عمى الزموا الحذر، وأوجب النحاة فيو إضمار الفعؿ فبل يظير : (أال فالحذر الحذر)

. بحاؿ ألجؿ التكرير؛ ألف أحدىما عوض عف الفعؿ فبل يجمع بينيما أصبلً 
. في مخالفة أمر اهلل والترفع عف طاعتو: (مف طاعة ساداتكـ)

 __________
. مسبطر أي ممتد وسريع: مستطر، وىو تصحيؼ، وقولو(: ب)في  (1)
. أي ويدفعيا (2)
(. ب)يسير، سقط مف  (3)
. ال ينكره فيمف ينكر: في نسخة أخرى (4)
 .احذروا، بغير واو في أولو(: ب)في  (5)
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فيكـ والحنكة في  (1)جمع كبير كنذراء في جمع نذير، وأراد والكبار ذوو األسناف: الكبراء: (وكبرائكـ)
. أموركـ

. تعاظموا وفخروا: (الذيف تكبروا)
. أي ترفعوا عنو، وأرادوا الزيادة عميو تكبرًا وفخراً : (عف حسبيـ)
. الزيادة عميو والمخالفة لماعميو أصميـ حقيقةً  (2)خالفوه وأرادوا: (وترفعوا فوؽ نسبيـ)
إف اهلل تعالى جعؿ فبلنًا معيبًا : العيب والنقص، وأراد أنيـ يقولوف: (وألقوا اليجينة عمى ربيـ)

( 3)منقوصًا لكونو مستحقًا لذلؾ، فاهلل تعالى جعمو مستوجبًا لئبل يخالط لحقارتو ويتكبر عميو، ويترفع
. عف مكالمتو، فيذا معنى رد اليجينة عمى اهلل تعالى وىو االستيجاف واالستقباح كما أشرنا إليو

إنما : أراد أف أحدىـ إذا حصؿ لو جاه عند الناس ومحمدة قالوا: (وجاحدوا اهلل عمى ما صنع بيـ)
لو ذلؾ مف جية نفسو، وذلؾ إنما كاف مف أجؿ جوده وسماحتو، وفخره بآبائو، وما كاف  (4)حصؿ

: ليـ مف المجد والرفعة، وىذا كمو جيؿ، فإف ذلؾ حصولو إنما ىو مف جية اهلل تعالى، فميذا قاؿ
. يشير بو إلى ما قمناه (جاحدوا اهلل عمى ما صنع بيـ)
. حيث قضى بحصوؿ النقص والعيب عمى بعضيـ: (مكابرة لقضائو)
حيث أنعـ عمييـ بما فعمو ليـ مف المجد والسناء والرفعة، وزعموا أف كؿ ىذا مف : (ورّدًا آلالئو)

. جيتيـ
. أصوليا التي ىي مبنية عمييا، والقرارات التي ىي متفرعة عنيا: (فإنيـ قواعد آساس العصبية)
. التي شيدت عمييا: (ودعائـ أركاف الفتنة)
االنتساب، وأراد أف اعتزاءىـ إلى الجاىمية وانتسابيـ إلييا : االعتزاء ىو: (وسيوؼ اعتزاء الجاىمية)

. بمنزلة السيوؼ القواطع لمحؽ الميمكة لمديف
 __________

. األنساب(: ب)في  (1)
. إلخ...بإرادة الزيادة(: ب)في  (2)
. وترفع(: ب)في  (3)
 .إنما جعؿ اهلل لو(: ب)في  (4)
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. في ترؾ المتابعة لمرؤساء في مخالفة الحؽ وموافقة اليوى: (فاتقوا اهلل)
وترؾ االعتراؼ بحقيا، واإلقرار بشكرىا؛ ألف مف  (1)في غمصيا: (وال تكونوا لنعمو عميكـ أضداداً )

. ىذه حالو فيو مضادّّ لمنعمة غامص ليا



 

 

تحبوف زوالو عنكـ، وتريدوف ذلؾ بترؾ الشكر لو، وىذه حقيقة (: حسَّاداً  (2)وال لفضمو عندكـ)
ف : الحاسد، ويحتمؿ أف يقاؿ إذا أنعـ اهلل عمى بعضكـ نعمة فبل يحؿ لو أف يضادَّ مف ال نعمة لو، وا 

. مف كاف عنده فضؿ مف اهلل فبليحؿ لو أف يحسد مف ليس عنده ذلؾ الفضؿ
الذي ينسب إلى غير أبيو، ويدعي ما ليس لو فيو : األدعياء جمع دعي وىو: (وال تطيعوا األدعياء)

. حؽ
أراد أنكـ خمطتـ عقائدكـ الصحيحة بعقائدىـ الفاسدة، ومزجتموىا : (الذيف شربتـ بصفوكـ كدرىـ)

. بيا، أو يريد أنكـ خمطتـ أعمالكـ الصالحة بأعماليـ السيئة
المقصود مف الصحة ىا ىنا ىو الصبلح في الحاؿ واالعتقاد، : (وخمطتـ بصحتكـ مرضيـ)

. والمقصود مف المرض ىو الفساد في الحاؿ واالعتقاد
شبتـ الباطؿ بالحؽ وخمطتموه بو، والمقصود مف ىذا الكبلـ النيي عف : (وأدخمتـ في حقكـ باطميـ)

طاعة الذيف يدَّعوف الوالية مف غير استحقاؽ ليا، وعف مصاحبة الذيف ينسبوف إلى غيرآبائيـ، 
واّدعاء ما ليس ليـ أف يدَّعوه؛ ألف مف كانت ىذه حالو ودأبو وشأنو فبل يتقي شيئًا وال يخا ؼ 

. محذورًا يقع فيو، ولمصحبة المحالة أثر في تعدي األخبلؽ، واكتسابيا ال يمكف إنكاره
. قاعدتو ومياده: (وىـ أساس الفسوؽ)
كساء مف صوؼ يكوف تحت برذعة البعير ال تفارقو، وكنَّى بيذه الكممة : الحمس: (وأحبلس العقوؽ)

. عف شدة مبلزمتيـ لمعقوؽ الذي ىو خبلؼ البر، لما كاف الحمس الينفؾ عف ظير البعير
 __________

. غمص النعمة أي لـ يشكرىا (1)
 .عميكـ(: ب)في  (2)
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ما يرحؿ عمييا أنواع  (1)إما يغير: (اتخذىـ إبميس مطايا ضبلؿ) بيا إلى حيث شاء مف اإلغواء، وا 
. الشبو وضروب الجياالت

. في أخذ الباطؿ والتوصؿ إلى الظمـ: (وجندًا بيـ يصوؿ عمى الناس)
أراد أنيـ يترجموف عف إبميس ويظيروف مراده، وكأف ألسنتيـ لسانو، : (وتراجمة ينطؽ عمى ألسنتيـ)

: ينطؽ ىو عمى ألسنتيـ، ويقوؿ: وليذا قاؿ
فسادًا عف قبوؿ الحؽ: (استراقًا لعقولكـ) . نيبًا ليا واستبلبًا وا 
بتغطيتيا عف الحؽ وتعميتيا عف سموؾ طريقو، ىذا عمى رواية النوف، وأما : (ودخواًل في عيونكـ)

فشاؤىا  . عمى رواية الباء فالغرض بالدخوؿ في العيوب ىو إظيارىا وبثَّيا وا 



 

 

وشيره،  (3)نثا الخبر إذا أشاعو: اإلشاعة، مف قوليـ: النثآء ممدود ىو(:في أسماعكـ (2)ونثاءً )
الثناء  (4)مقصور بالنوف والثاء المثمثة وىو مثؿ الثناء، خبل أف (نثى): وفي بعض نسخ الكتاب

 (بثِّا): بتقديـ الثاء خاص في الخير، والنثاء بتقديـ النوف يكوف في الخير والشر جميعًا، ويروى أيضاً 
. الظيور: ، والبثُّ والنثُّ بالباء بنقطة مف أسفميا ونوف ىو(نثِّا)و
المرمى يصمح أف يكوف مو ضعًا، وأراد الغرض الذي يصيبو بسيامو، ويصمح : (فجعمكـ مرمى نبمو)

. أف يكوف نفس الرمي أي سياـ الرمي الذي يكوف مف جيتو فبل يخطئ مف أصابو
. رجمو، يحتكـ فيكـ كيؼ شاء وأراد (5)أراد تحت: (وَموِطَئ قدمو)
. يتصرؼ فيكـ كيؼ شاء فيأخذ ويترؾ ما أراد: (ومأخذ يده)
. الذيف جعموا الكبر ليـ أساسًا ومياداً (: أصاب األمـ المستكبريف (6)فاعتبروا بما)

 __________
. إما يعبر(: ب)في  (1)
. ونفثاً : في شرح النيج (2)
. شاعو(: ب)في  (3)
. عمى أف الثناء(: ب)في  (4)
. وتحت(: ب)في  (5)
 .ما(: أ)في  (6)
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مف قبمكـ، يريد ليكونوا لكـ عبرة وأسوة : مف عذابو ونقماتو، وقولو: (مف قبمكـ مف بأس اهلل وصوالتو)
. وقدوة

. التي أوقعيا بيـ وأحمَّيا بديارىـ، وأنزليا بساحاتيـ: (ووقائعو)
. عقوباتو: (وَمُثبَلتو)
واجعموىا موعظة فإنيا مف أكبر المواعظ، وأعظميا وأجميا وأفخميا، : (واتعظوا بمثاوي خدودىـ)

. واإلقامة (1)مكاف الثوى: والمثوى
َفَتَرى اْلَقْوـَ ِفيَيا }: بعذابو ليـ، كما قاؿ تعالى (2)واألماكف التي صرعيـ اهلل فييا: (ومصارع جنوبيـ)

ـْ َأْعَجاُز َنْخٍؿ َخاِوَيةٍ  ـْ َجاِثِميفَ }: ، وقولو[7:الحاقة]{َصْرَعى َكَأنَُّي [. 78:األعراؼ]{َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِى
أي مما يولده الكبر مف المقت والبغض في قموب الناس، وقيؿ (: الكبر (3)واستعيذوا باهلل مف مبلقح)

َياَح َلَواِقحَ }: بالمطر، كما قاؿ تعالى (4)لواقح ألنيا تبشر: لمرياح َوُىَو الَِّذي } [22:الحجر]{َوَأْرَسْمَنا الرّْ
َياَح ُبْشراً  [. 57:األعراؼ](5){ُيْرِسُؿ الرّْ



 

 

حوادثو التي تحدث ليبًل، فالكبر ال خير فيو ألحد، وال (: مف طوارؽ الدىر (6)كما تستعيذونو)
. مصمحة فيو في ديف وال دنيا

 __________
. المثوى: وفي نسخة أخرى( ب)في  (1)
. بيا(: ب)في  (2)
. لواقح: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. تنشر(: ب)في  (4)
، وأثبتيا مف (وىو الذي يرسؿ الرياح مبشرات: )ورد لفظ اآلية الشريفة في النسخ ىكذا (5)

، ولفظيا ىكذا ومف آياتو أف يرسؿ الرياح }: المصحؼ، أو يكوف المقصود التي وردت في سورة الرـو
. فوقع السيو مف النساخ فكتبت في النسخ كما أشرت إليو واهلل أعمـ {مبشرات

 ..كما تستعيذوف بو: كما تستعيذوا بو، وفي الجممة خطأ، وصواب الجممة(: ب)في  (6)
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يريد أف اهلل لو أذف في شيء : (فمو رخص اهلل في الكبر ألحد مف عباده لرخص فيو لخاصة أنبيائو)
مف التكبر والعظمة لغرض مف األغراض، ومقصد مف المقاصد لكاف ذلؾ ال ئقًا باألنبياء؛ لكونيـ 

. أشرؼ خمؽ اهلل وأعبلىـ منزلة عنده وأقربيـ مكانًا إليو
. بغَّضو إلييـ ونفَّرىـ عف قبولو، والتمبس بو(: كرَّه إلييـ التكابر (1)ولكف اهلل)
فحبَّبو إلييـ وكرَّه إلييـ خبلفو، وزيَّنو في قموبيـ، فيـ يقولوف بو ويفعموف : (ورضي ليـ التواضع)

. وينطقوف
. خضوعًا لعظمة اهلل وانحطاطًا لكبريائو: (فألصقوا باألرض خدودىـ)
. التمريغ، وأراد أنيـ فعموا ذلؾ تواضعًا هلل تعالى: التعفير(: وجوىيـ (2)وعفروا بالتراب)
استعار ىذا مف خفض الطير لجناحو وىو كسره إذا ىَـّ باالنحطاط : (وخفضوا أجنحتيـ لممؤمنيف)

. األرض، ومدَّه إذا أراد االرتفاع لمطيراف (3)عمى
. مف جيات متفرقة: (وكانوا أقواماً )
. طالبيف لمضعؼ والمسكنة: (مستضعفيف)
. ابتبلىـ: (وقد اختبرىـ اهلل)
. وىي المجاعة؛ ألنيا تخمص البطف فميذا سميت بذلؾ: (بالمخمصة)
. مكابدة األمور الصعبة، واحتماليا، وبذؿ الجيد فييا: (وابتبلىـ بالمجيدة)
كاف مف أجؿ مف يبعثوف إليو مف أجؿ  (4)جمع مخافة، وخوفيـ بما: (وامتحنيـ بالمخاوؼ)



 

 

تغيرأحواليـ، واتباعيـ فيتيددونيـ بالقتؿ، واألخذ والحبس، وغير ذلؾ مف أنواع الببلء، فبل يزالوف 
. أعمارىـ خائفيف

 __________
. إلخ...ولكنو سبحانو كره: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. في التراب: في شرح النيج (2)
. إلى(: ب)في  (3)
 .مما(: ب)في  (4)
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يروى بالحاء والصاد الميممتيف، أراد اختبرىـ وابتبلىـ بما كانوا يكرىوف، أو : (وَمحَّصيـ بالمكاره)
، ويروى بالخاء المنقوطة (2)كانت النفوس تكرىو، فصبروا عمى إمضائو حتى أمضوه (1)بما

. والضاد المنقوطة مف مخض المبف إذا استخرج منو الزبد
فتظنوف أف إعطاءىما رضا مف اهلل تعالى، وأف (: الرضا والسخط بالماؿ والولد (3)وال تعتبروا)

وبنيف واهلل تعالى ساخط عميو،  (4)منعيما سخط مف عنده، فميس األمر كذلؾ، فكـ مف ُمْعَطى أمواؿ
نما ذلؾ كمو عمى قدر ما يعمـ مف حاؿ المصمحة في  وكـ مف محرـو ليما واهلل راٍض عنو، وا 

: اإلعطاء والمنع، فذلؾ يكوف منكـ
. فيما يكوف منيا صبلحًا، وما يكوف منيا فساداً : (جيبًل بمواقع الفتنة واالختبار)
ـْ ِبِو ِمْف َماٍؿ }: )(5)يريد الفقر، ثـ تبل قولو تعالى: (في مواضع الغنى واإلقتار) َأَيْحَسُبوَف َأنََّما ُنِمدُُّى

ـْ ِفي اْلَخْيَراِت َبؿ اَل َيْشُعُروفَ  يريد أف األمر ليس عمى ما : [56-55:المؤمنوف(]{َوَبِنيَف ، ُنَساِرُع َلُي
نما ىوعمى حكمة منَّا في ذلؾ وعمـ بحالو . ظنُّوه، وا 

يريد المتعاظميف أىؿ الكبر والخيبلء والفخر : (فإف اهلل تعالى يختبر عباده المستكبريف في أنفسيـ)
: فيما يكنونو في أنفسيـ ويبطنونو في قموبيـ، فاختبرىـ وامتحنيـ

 __________
نما: ونسخة أخرى( ب)في  (1) . وا 
. أقضوه(: ب)في  (2)
. وال تعتبروف: وفي نسخة أخرى( ب)في  (3)
ُمْعَطى، : أمواؿ، بالرفع، والصواب، أموااًل بالنصب ألنو مفعوؿ ثاٍف، لقولو: ىكذا في النسخ (4)

. ُمْعَطى: والمفعوؿ األوؿ ىو نائب الفاعؿ، وىو ضمير مستتر في قولو
 .فقد قاؿ سبحانو وتعالى: في شرح النيج (5)
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الذيف تزدرييـ أعينيـ وأنيـ بزعميـ ال َيِزُنْوَف في أعينيـ قبلمة : (بأوليائو المستضعفيف في أعينيـ)
. ظفر، فجعميـ اهلل تعالى عبرة وامتحانًا ليـ ليعمـ ُكْنَو حاليـ في التواضع

لما أرسميما اهلل (: عمى فرعوف (1)[عمييما السبلـ]ولقد دخؿ موسى بف عمراف ومعو أخوه ىاروف )
[. 43:طو]{اْذَىَبا ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى}: إليو، وأوجب عمييما ذلؾ حيث قاؿ

. جاء زيد وريحو ينفح مف المسؾ: جممة حالية مف موسى، كقولؾ (ومعو أخوه ىاروف): قولو
. ُجبَّة مف صوؼ قصيرة األكماـ: اْلِمْدَرَعةُ : (وعمييما مدارع الصوؼ)
كؿ واحد منيما لو عصاة مف عود، فأخذ الَعِصّي أمارة لمضعؼ والمسكنة، : (وبأيدييما الِعصيُّ )

. ولبس الصوؼ أمارة لكسر ىوى األنفس واستحقارًا ليا
لى التوحيد واإلقرار (: ودواـ عزه (2)بقاء لممكو- إف أسمـ-فشرطا لو ) أراد فدعواه إلى اهلل تعالى وا 

بالربوبية لو، فأنكر ذلؾ ولـ يصغ إلى قبولو، فشرطا ما ذكره رحمة مف اهلل تعالى ولطفًا بو، وتقريبًا 
لنفسو كيبل يظف أنو إذا أسمـ سمب ما ىو عميو مف تمؾ الحاؿ في الممؾ والقير والعزة؛ قطعًا مف اهلل 

ببلغًا في الحجة عميو، فاستيوف أمرىما واستضعؼ حاليما . لمعذرتو وا 
نبَّييـ عمى االستغراؽ في األعجوبة مف ىذيف الضعيفة أحواليما : (أال تعجبوف مف ىذيف: فقاؿ)

. المستركة ىمميما
. إف أنا آمنت وأسممت، واتبعتيما عمى أديانيما: (يشرطاف لي دواـ العز وبقاء الممؾ)
. عمى ما تشاىدوف: (وىما بما تروف)
. بمبس المدارع التي ال يمبسيا إال الفقراء: (مف حاؿ الفقر)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
 .ممكو: في شرح النيج (2)
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بأخذ العصا في أيدييما التي ال يأخذىا إال أىؿ الذؿ والمسكنة ومف ضعفت حالو، فمف ىذه : (والذؿ)
حالو كيؼ تصدر عنو ىذه المقالة، أو كيؼ تحممو نفسو عمى التصريح بذلؾ، فإذا كاف البد مف ىذه 

: الدعوى ليما
األساورة أصمو أساوير جمع أسوار لكنيا حذفت ياؤه : (فيبلَّ ألقي عمييما أساورة مف ذىب)



 

 

عنيا الياء، وأسوار جمع سوار، وأراد بإلقاء األسورة إلقاء مقاليد الممؾ، ألنيـ كانوا إذا  (1)وعوض
قوه بطوؽ مف ذىب في عنقو، والمعنى فيبل  أرادوا تسويد الرجؿ وتمميكو سوَّروه بسوار في يده وطوَّ

ده، وجعؿ الذىب حاصبًل لو . إذا كاف صادقًا ممَّكو ربُّو وسوَّ
. حيث جعمو داللة وأمارة عمى الممؾ والعظمة: (إعظامًا لمذىب وجمعو)
ىانة لمف يمبسو: (واحتقارًا لمصوؼ ولبسو) . استضعافًا بحالة الصوؼ، وا 
. أف يكرميـ بما ذكر مف أنواع الحمي(: بعثيـ (3)بأنبيائو حيف (2)ولو أراد اهلل سبحانو)
نما جمع مع كونو جنسًا الختبلؼ أنواعو: (أف يفتح ليـ كنوز الذىباف) . الذىباف جمع الذىب، وا 
. الذىب الخالص الذي ال يحتاج إلى إخبلص بالكير: العقياف: (ومعادف العقياف)
. اْلُبُسُط والطنافس: جمع مفرش، وىي(: الجناف (4)ومفارش)
. جميع ما يطير في جوّْىا: (وأف يحشر معيـ طير السماء)
عظامًا ألحواليـ:(ووحوش األرض) . و ما فييا مف الوحوش إكرامًا ليـ وا 
البلـ جواب لو؛ ألنو قادر عميو ومتمكف مف فعمو لقدرتو عمى كؿ المقدورات وأجناسيا : (لفعؿ)

وأنواعيا 
. لبطؿ االمتحاف واالختبار: (ولو فعؿ لسقط الببلء)
. عمى ذلؾ االمتحاف واالختبار لعدميما: (وبطؿ الجزاء)

 __________
. وعوضت: ، ونسخة أخرى(ب)في  (1)
. وشرح النيج( ب)سبحانو، زيادة في : قولو (2)
. ألنبيائو حيث: في شرح النيج (3)
 .ومغارس الجناف: في شرح النيج (4)
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. بطؿ االختبار وتبلشى(: (1)واضمحؿ االبتبلء)
والمراد بطمت األخبار، ما ورد مف الوعد والوعيد، وأخبار : (واضمحمت األنباء): وفي نسخة أخرى

. الجنة والنار
. لمبموى: (ولما وجب لمقابميف)
. الممتحنيف: (أجور المبتميف)
. الذيف ليسوا بمحسنيف: (وال استحؽ المؤمنوف)
. الذيف صدر مف جيتيـ اإلحساف: (ثواب المحسنيف)



 

 

يريد ولزالت عف مسمياتيا فبل يسمى الكافر كافرًا وال المؤمف مؤمنًا، : (وال لزمت األسماء معانييا)
وىكذا القوؿ في المتقي والعاصي والمطيع والبر والفاجر إلى غير ذلؾ مف األسماء، والمعنى في ىذا 

كمو أف اهلل تعالى لو أرسؿ الرسؿ واألنبياء عمى وجو، ال يشؾ كؿ مف رآىـ في أوؿ األمر 
باالضطرار واإللجاء، أنيـ صادقوف فيما جاءوا بو مف أمر الرسالة والنبوة، وىو أف يبعث اهلل معيـ 
المبلئكة والطيور والوحوش ، ويبعث معيـ كنوز الدنيا ومعادف الذىب والفضة، والياقوت والزمرد 
الرتفع االبتبلء واالختبار والتعبد، وزالت التكاليؼ كميا ألنيا تكوف ضرورية ال محالة، وفي ذلؾ 

. بطبلف التكاليؼ
. استدراؾ لجميع ما ذكره أواًل مف وجوه الفساد والبطبلف: (ولكف اهلل)
فيمضوف فيما أمروا بو مف غير مخالفة سواء كاف ذلؾ سيبًل : (جعؿ رسمو أولي قوة في عزائميـ)

ُسؿِ }: سمسًا أو صعبًا جرزًا، كما قاؿ تعالى [. 35:األحقاؼ]{َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزـِ ِمَف الرُّ
 __________

 .واضمحمت األنباء: في شرح النيج (1)
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فعـز عمى (( أوؿ ما يمقاؾ فكمو: ))(1)ويحكى أف نبيًا مف األنبياء أوحى اهلل تعالى إليو، فقاؿ لو
امتثاؿ األمر وتييَّأ لو، فإذا الذي لقيو جبؿ أسود فمـ يتمالؾ في تشمير اليمة، وتجدد العزيمة عمى 

ال يأمر إال بما فيو مصمحة، فمما سار إلى الجبؿ األسود  (3)في النفس أف اهلل تعالى (2)أكمو وتقرير
يا رب، بيَّف )): كاف كمما دنا منو خطوة صغر وتبلشى حتى صار لقمة أحمى مف العسؿ، فقاؿ

ـَ وجده بعد ذلؾ لقمة (4)إف ذلؾ الجبؿ ىو الغيظ، فإذا كفو: ))، فقاؿ لو((لي أحمى  (5)اإلنساف َوَحُم
(. (مف العسؿ؛ لما يكوف مف لذيذ عاقبة الصبر فيو

. والمباس الذي تعافو النفوس وتكرىو (6)مف البذاذة: (وضعفة فيما ترى األعيف مف حاالتيـ)
يـ : (مع قناعة تمؤلالقموب والعيوف غنى) يريد ومع ماوصفناه مف ركّْة المنظر، فإف اهلل تعالى خصَّ

. بقناعة غناؤىا يمؤل القموب واألعيف، حتى يوىموف أنيـ مموؾ الدنيا ال ستغنائيـ عف أىميا
 __________

(. ب)فقاؿ لو، سقط مف  (1)
. وتقرر(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
(. ىامش في ب)كنَّو : في نسخة (4)



 

 

(. ب)لقمو، سقط مف  (5)
 (.424انظر القاموس المحيط ص)سوء الحاؿ ورثة الييئة : البذاذة (6)
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يريد وفقرًا تكاد األسماع واألبصار تكوف مممتئة منو لكثرة : (وخصاصة تمؤل األبصار واألسماع أذىً )
أذائو، وعظـ مشقتو وببلئو، ولقد كانت حالة نبينا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمى قرب المكانة 

الزلفة عند اهلل تعالى، ال تخفى عمى أحد في شدة الحاجة إلى الطعاـ، وصبره عمى مشقة  (1)وعظيـ
(. 2)الجوع

. ال يبمغ كنييا وال يطاؽ عمى وصؼ حاليا: (ولو كانت األنبياء أىؿ قوة ال تراـ)
. الظمـ، وأراد أنيـ معتزوف ال يظمموف: الضيـ ىو: (وعزة ال تضاـ)
. لطمبو والتواضع لتحصيمو واكتسابو(: نحوه أعناؽ الرجاؿ (3)وممؾ تمتد)
. القاصية والمواضع البعيدة (4)يريد أنو يوصؿ إليو مف البمداف: (وتشد إليو عقد الرحاؿ)
أسيؿ ال محالة عند النظر في الحقيقة، وعند العبرة : (لكاف ذلؾ أىوف عمى الخمؽ في االعتبار)

(. 5)والتفكر
عف أف يمحقيـ التكبر، ألف مع ىذه الحالة فبل وجو لمتكبر والترفع؛ ألنيـ : (وأبعد ليـ عف االستكبار)

. أعظـ حااًل، وأكبر ُأْبَية وعظمة، ممف بعثوا إليو، إذا كانوا عمى الصفة التي ذكرناىا
قرارىـ بجميع األمور اإلليية: (وآلمنوا) . أي ولكاف إيمانيـ وا 

 __________
. وعظـ(: ب)في  (1)
بسنده عف ابف  (63) برقـ111ومف ذلؾ ما أخرجو الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص (2)

كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يبيت طاويًا لياليًا مالو وألىمو عشاء، وكاف )): عباس قاؿ
، وروى الموفؽ باهلل أيضًا 2/207، وأخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية((عامة طعامو الشعير

ما رأى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ : ))عف أنس بف مالؾ (71) برقـ 116في االعتبار ص
(. (رغيفًا محورًا حتى فارؽ الدنيا

(. ب)تمدُّ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. الببلد(: ب)في  (4)
 (.ىامش في ب)في التفكر : في نسخة (5)

(4/1518 )



 

 

 

. مف شدة بأسيـ وبطشيـ(: (1)عف رىبة قاىرة)
حسانيـ إلىالخمؽ: (أو رغبة) . في إنعاميـ وا 
. ليا أفئدتيـ (3)تميؿ إلييا أعناقيـ، وتخشع(: (2)مائمة)
أراد أف األنبياء لو كانوا عمى الحاؿ التي وصفناىا مف العظمة والممؾ؛ : (ولكانت النيات مشتركة)

لكاف جميع األعماؿ المفتقرة إلى النيات مشتركة، بيف اهلل تعالى وبيف األنبياء؛ ألف الرغبة والرىبة 
. كما ىي حاصمة مف جية اهلل تعالى فيي أيضًا حاصمة مف جية األنبياء

. أنبيائو (4)أي وما يفعؿ مف األعماؿ الصالحة مقتسمة بيف اهلل وبيف: (والحسنات مقتسمة)
. بما أظير عمييـ مف المعجزات الظاىرة والحجج النيرة: (ولكف اهلل أراد أف يكوف االتّْباع لرسمو)
. التي جاءوا بيا مف أجؿ الشرائع واتباع األحكاـ: (والتصديؽ لكتبو)
. مف أجؿ وجيو في جميع العبادات كميا: (والخشوع لوجيو)
. الذلة والّصغار مف أجؿ امتثاؿ أمره: (واالستكانة ألمره)
. االنقياد ليا واالحتكاـ بسببيا: (واالستسبلـ لطاعتو)
. لوجيو منفردًا بيا عف غيره، ال يشاركو فييا مشارؾ(: (5)أمورًا خاصة)
وال يخالطيا مف أمور أخر غيرىا مخالط فيغيّْرىا عف مجراىا، ويزيميا : (وال يشوبيا مف غيرىا شائبة)

. عف وجيتيا
. يعني في صدؽ األنبياء ومعرفة أحواليـ بالنظر والتفكر: (وكمما كانت البموى واالختبار أعظـ)
. أكثر ثوابًا، وأجزؿ إعطاًء منو إذا لـ يكف األمر كذلؾ: (كانت المثوبة والجزاء أجزؿ)

 __________
. عف رىبة قاىرة ليـ: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. مائمة بيـ: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
. وتخضع(: ب)في  (3)
(. ب)بيف، زيادة في  (4)
 .أمورًا لو خاصة: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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يريد مف لدف آدـ (: (2[)مف لدف آدـ صموات اهلل عميو]اختبر األوليف  (1)أال تروف أف اهلل سبحانو)
. إلى يومنا ىذا امتحنيـ



 

 

. إلى أف يطوي اهلل أياـ الدنيا ويفنييا: (إلى اآلخريف)
. مف ىذه لبياف الجنس، أي الذيف ىـ مف جنس ىذ العالـ: (مف ىذا العالـ)
. بتعظيميا والطيافة حوليا تبركًا بيا: (بأحجار)
. ال يحصؿ مف جيتيا ضرر ألحد: (ال تضر)
. وال تكوف نافعة لو بنفع: (وال تنفع)
. تدرؾ بأعياف: (وال تبصر)
بآذاف تكوف ليا، يشير بذلؾ إلى أنيا ال فضؿ ليا مف أي نوع مف الفضائؿ المحمودة، : (وال تسمع)

. ويعرّْض بعبادة األوثاف واألصناـ في عبادة مثؿ ىذه األحجار عمى ما وصؼ مف حاليا
مو أف يدخؿ إال بإحراـ، وجعؿ لو شرفًا عمى غيره بخصاؿ وأمور: (فجعميا بيتو الحراـ) . الذي حرَّ
. عمادًا ألمورىـ، وِمبَلكًا ألحواليـ ونظامًا لشمميـ: (الذي جعمو لمناس قياماً )
نقيض السيؿ، وانتصاب حجرًا عمى التمييز، أراد أف : الوعر: (ثـ وضعو بأوعر بقاع األرض حجراً )

. وعورتو مف جية خشف أحجاره وصبلبتيا وجرزىا
نتقت الحجر إذا : جمع نتيقة، وىي بمعنى منتوقة أي مخرجة، تقوؿ: النتائؽ: (وأقؿ نتائؽ الدنيا مدراً )

قمعتيا، وأراد أف غيره مف الببلد إذا قمعت عنيا األحجار حصؿ عند القمع تراب جيد ناعـ كثير 
ف لحقيا فعمى  يصمح لمزرع، بخبلؼ حاؿ مكة فإنيا إذا قمعت عنيا حجر فبل تراب ىناؾ يمحقيا، وا 

. والحاؿ التي ال تصمح أف تكوف منبتو (3)القمة مع ما فيو مف الدماثة
. أدخميا في الضيؽ وأعظميا حااًل فيو: (وأضيؽ بطوف األودية)

 __________
. وشرح النيج( ب)سبحانو، زيادة في : قولو (1)
. ما بيف المعقوفيف زيادة في شرح النيج (2)
والدماثة في المكاف سيولتو ورخاوتو، وفي الخمؽ : ، قمت(ىامش في ب)الرمالة : في نسخة (3)

 .ليونتو
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. مكة ونواحييا (1)يريد مطرًا، فإنو ال أقؿَّ مف مطر: (قطراً )
. يريد جرزة متخشنة ال سبلسة فييا كسائر األحجار: (بيف جباؿ خشنة)
. رخوة: (ورماؿ دمثة)
. قميمة الماء ونزرة المنبع: (وعيوف وشمة)
يريد أنيا عف القرى عمى مسافات كبيرة ال يتصؿ بيا إال عمى صعوبة، وقطع : (وقرى منقطعة)



 

 

(. 2)مفاوز وخبوت
أراد أنو ال ينمو وال تكثر بركتو مف اإلبؿ والخيؿ، والبغاؿ (: خؼ وال حافر (3)ال يزكو فييا)

ف أقاـ فييا فعمى حالة ضعيفة، وأمور غير مستقيمة . والحمير، وغير ذلؾ مف ذوات الحافر، وا 
. مف البقر والغنـ، فيي عمى ىذه الحاؿ التي وصفيا مف ضيؽ عيشيا،وصعوبة أمرىا: (وال ظمؼ)
اآلمر ىو اهلل، فإنو أمر آدـ عميو السبلـ بحجو، فحج مف أرض اليند، مف : (ثـ أمر آدـ وولده)

سر نديب حيث قبره اآلف مشيور، أربعيف حجة عمى رجميو، فتمقتو المبلئكة وقالت : أرض يقاؿ ليا
، فاستمر عمى ىذه الحالة حتى (4)(يا آدـ، برَّ حجُّؾ، لقد حججنا ىذا البيت قبمؾ بألفي عاـ): لو

كاف مف ياقوتة مف يواقيت الجنة، لو باباف مف زمرد شرقي : رفعو اهلل في أياـ الطوفاف، وقيؿ
. ، فمما ُرِفَع أمر اهلل جبريؿ أف ُيِرَي إبراىيـ موضعو، فأراه ذلؾ فأسس القواعد عميو(5)وغربي

. ثنى عطفو إذا توجو إليو وقابمو: يقاؿ: (أف يثنوا أعطافيـ)
. جيتو وقبالتو: (نحوه)
ثاب إلى كذا إذارجع إليو، يتفرَّؽ عنو الحجاج والمعتمروف ثـ : مرجعًا، مف قوليـ: (فصار مثابة)

. يرجعوف إليو
 __________

. قطر(: ب)في  (1)
(. 193القاموس المحيط ص. )المتسع مف بطوف األرض، وجمعو أخبات وخبوت: الخبت (2)
. بيا: في شرح النيج (3)
. 1/213الكشاؼ  (4)
 .1/213المصدر السابؽ  (5)
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الموضع الذي يطمب فيو الكؤل، ويجوز أف يكوف مصدرًا أي ال : المنتجع ىو: (لمنتجع أسفارىـ)
. نتجاع أسفارىـ وىوبعدىا

تنتيي إليو رحاليـ فيمقونيا عنده؛ لما كاف ىو البغية والمقصد إذ ال مقصد :(وغاية لممقى رحاليـ)
. وراءه

ثمرة الفؤاد : أعبله وأنفسو، يقاؿ: ىوى الشيء إذا سقط، وثمرة الشيء ىي: (تيوي إليو ثمار األفئدة)
. وثمرة القمب، وأراد تسقط عنده أغمى األشياء وىي األفئدة

المواضع التي ال أنيس : األرض الخالية، والقفار: المفاوز جمع مفازة، وىي: (مف مفاوز قفار سحيقة)
. البعيدة: بيا، والسحيقة



 

 

. الطريؽ الواسع بيف جبميف: ومساقط طرؽ، والفجُّ : (ومياوي فجاج)
. بعيدة الغور: (عميقة)
ما اليمكف الوصوؿ : (وجزائر بحار) وأقطار وأقاليـ بحرية، إما محيط بيا البحر مف جميع جوانبيا، وا 

. إلييا إال بركوب البحر
. عف مواضع العمارة: (منقطعة)
المنكب مضى تفسيره، وأراد بيزّْىا تحريكيا عند السير، وحتى ىذه تصمح أف : (حتى ييزوا مناكبيـ)

تكوف بمعنىكي تعميؿ لؤلمر أي أمرىـ مف أجؿ أف ييزوا، وبمعنى إلى أف وتكوف غاية لو، والتعميؿ 
. فيو أدؽ

. أذالء خاشعيف، وانتصابو عمى الحاؿ مف الواو في ييزوا(: (1)ذلبلً )
. فوؽ المشي وىو دوف السعي: الرَّمؿ: (ويرمموف عمى أقداميـ)

ف كاف راكبًا؟  َمؿ مف الطواؼ، وخصَّ األقداـ مع أنو يجزي وا  سؤاؿ؛ أراه خصَّ الرَّ
وجوابو؛ ىو أنو ىا ىنا بصدد ذكر التواضع والخشوع والتذلؿ، فذكر الرَّمؿ لما فيو مف مزيد االعتناء 

. عمى السير، وذكر تأديتو عمى األقداـ لما فيو مف زيادة الخضوع والتصاغر لعظمة اهلل وجبللو
 __________

 .ذلبًل ييمموف هلل حولو: في شرح النيج (1)
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. ، ال ينقصونيا لمزينة(1)موفريف لمشعور: (شعثاً )
ألوانيـ مغبرَّة، لما يمحقيـ مف مشقة السفر، وتجّنب الزينة، وما يكوف سببًا في تطرية : (غبراً )

. األجساـ وتحسينيا
عبارة عف : جمع سرباؿ، وىو: نبذه إذا طرحو عف يده وظيره، والسرابيؿ: (قد نبذوا السرابيؿ)

. القميص والسروايؿ وسائر أنواع ثياب الزينة والمباسات الفاخرة
نبذ ىذا وراء ظيره إذا كاف ال : كناية عف عدـ االلتفات إلييا لمكاف التحريـ، يقاؿ: (وراء ظيورىـ)

. يحتفؿ بو وال يرعيو طرفاً 
أراد أنيا ازدادت قبحًا في المنظر والصورة بإعفاء الشارب : (وشوىوا بإعفاء الشعور محاسف خمقيـ)

في األعيف، وكؿ ما ذكرناه يزيد الخمقة تشوىًا،  (2)عف قصو، وترؾ نتؼ اإلبط، وحمؽ العانة، والمره
وليذا ورد الشرع بيذه اآلداب في غير ىذه الحاؿ؛ لما فييا مف مزيد النظافة وحسف المنظرفي 

الكحؿ، والمفرؽ، : عشر مف سنف المرسميف، خمس في الرأس، وىي)): الخمقة، وفي الحديث
حمؽ العانة، ونتؼ اإلبط، وتقميـ : والسواؾ، وقصُّ الشارب، والمضمضة، وخمس في الجسد، وىي



 

 

(. 3()(األظافر، والغسؿ، والختاف
اختبارًا مف اهلل تعالى لخمقو؛ ليعمـ سرَّ أحواليـ وُكْنَو حقائؽ أمورىـ، في طاعة مف : (ابتبلًء عظيماً )

عراض مف يعرض عف ذلؾ . ينقاد لما أمر بو، وا 
 __________

. موفوريف أي مكمميف لشعورىـ لـ يقصوا منيا شيئاً : الشعور، وقولو(: ب)في  (1)
. مرىت عينو إذا خمت مف الكحؿ: يقاؿ (2)
أخرجو موقوفًا عف عمي عميو السبلـ اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ، في مجموعو  (3)

المضمضة : عشر مف السنة: ))قاؿ" بسنده عف أبيو، عف جده، عف عمي  (681) برقـ 279ص
حفاء الشارب، وفرؽ الرأس، والسواؾ، وتقميـ األظفار، ونتؼ اإلبط، وحمؽ العانة،  واالستنشاؽ، وا 

 (.(والختاف، واالستجداد، وىو االستنجاء
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. في صعوبة التكميؼ وعظـ حالو: (وامتحانًا شديداً )
. ظاىرًا مكشوفًا ال لبس فيو عمى أحد؛ لما فيو مف الوضوح بالغرض المقصود: (واختبارًا مبيناً )
. لما فيو مف المبالغة في المشقة بتأدية ىذه األمور الشديدة الصعبة: (وتمحيصًا بميغاً )
ما لمحج: (جعمو اهلل) . الضمير إما لمبيت، وا 
ما جعمو لطفًا إلى نيؿ (: (1)سببًا لرحمتو) إما وصمة إلى ثوابو لما وعد عميو مف عظيـ األجر، وا 

بًا إلييا وداعيًا إلييا لما فيو مف مزيد الحث عمييا، والحض عمى  الغرض بتأدية أمور واجبة يكوف مقرّْ
. أدائيا

. ألنو وعد عمى تأديتو بالجنة جزاًء عميو، وعوضًا عنو إذ ال جزاء إال بيا: (ووصمة إلى جنتو)
يعني أنو لو شاء أف يجعمو عمى غير الحاؿ التي ىو عمييا، :(ولو أراد سبحانو أف يضع بيتو الحراـ)

. وعمى غير الصفة التي اختارىا لو
المناسؾ، والمشعرالحراـ ىو : وأف يجعؿ المشاعر عمى غيرحاليا، والمشاعر ىي: (ومشاعره العظاـ)

أحدىا، وسميت مشاعر لما جعؿ فييا مف شدة التحفظ عمى أدائيا والمواظبة عمى فعميا، والتحقؽ 
. لذلؾ، أخذًا لذلؾ مف شعور اإلنساف وىو عممو، أو مف مشاعر اإلنساف وىي حواسو

. مياىيا (2)أشجار ممتؼ شجرىا وأنيار مطردة: (بيف جنات وأنيار)
. الحزونة وال جرز في مسالكو: (وسيؿ وقرار)
. كثيرىا: (جـ األشجار)
. قريبة المجتنى، ال يحتاج في تناوليا إلى تكمؼ: (داني الثمار)



 

 

. متبلصؽ البنياف، ال تفريؽ بيف األبنية لتزاحميا: (ممتؼ البنى)
. ال حائؿ بينيا عكس ما ذكره مف صفتو األولى: (متصؿ القرى)
. وىو لوف األسمر، وىو بياض فيو حمرة: (بيف ُبرَّة سمراء)
. الشجر المجموع: الروضة: (وروضة خضراء)
. كثرة الكؤل، وأحدؽ بو إذا أحاط: الريؼ: (وأرياؼ محدقة)

 __________
. لمرحمة(: ب)في  (1)
 .مطرة(: ب)في  (2)
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. ، وأغدؽ الماء إذا كثر وكاف غزيراً (1)أي كثيرة الماء: (وعراص مغدقة)
. الحسف: أي حسنة مف النضارة وىو: (وزروع ناضرة)
بالسالؾ ليا لما فييا مف كثرة االختبلؼ، وعمارة الطريؽ كثرة المارة فيو، أو يريد : (وطرؽ عامرة)

. أنيا سيمة لمماضيف فييا، والسالكيف ليا ال خراب فييا
. البلـ ىذه ىي جواب لو: (لكاف)
. أراد نقص الثواب عمَّا كاف عميو لو لـ يكف عمى ىذه الحالة: (قد صغر قدر الجزاء)
يريد عمى ضعؼ التكميؼ وىونو؛ ألف الجزاء إنما يكوف عمى قدرالمشقة : (عمى حسب ضعؼ الببلء)

. وصعوبتيا فيضاعؼ اهلل األجر مف أجؿ ذلؾ
. يعني القواعد التي وضع عمييا البيت: (ولو كانت األساسات المحموؿ عمييا)
. التي شيدت فوؽ األساسات: (واألحجار المرفوع بيا)
دة خضراء (2)بيف) . نوع مف األحجار النفيسة لو خضرة عالية(: ُزُمرُّ
إنما ذكر ىذيف الحجريف لتفاوت لونيما، وألنيما أرفع ىذه األحجار النفيسة قدرًا : (وياقوتة حمراء)

. وأعزىا ثمنًا، وليذا ال يكاد يوجد منيما إال الفصوص القميمة
. عوضًا عف الظممة والسواد: (ونور وضياء)
. يريد نوازع القموب، وتردد الشؾ: (لخفؼ ذلؾ مصارعة الشؾ)
. فيما يقع في القمب وييمس في الخاطر مف ذلؾ: (في الصدور)
إذ اليبقى لو مدخؿ مع زواؿ تمؾ الصفات، وحصوؿ ىذه : (ولوضع مجاىدة إبميس عف القموب)

. الصفات
ما أف يكوف جعؿ البيت عمى ىذه الصفات التي : (ولنفى) النافي إما اهلل تعالى لما فعؿ ما فعؿ، وا 



 

 

. ذكرىا
 __________

(. ب)الماء، زيادة في  (1)
 .مف: ، وفي شرح النيج(ب)بيف، زيادة مف  (2)
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ما يقع في نفوسيـ ويعتمج بيا مف وساوس الصدور والظنوف المتوىمة، : (معتمج الريب مف الناس)
والمعنى في ىذا كمو أف اهلل تعالى لو وضع بيتو في أطيب البقاع وأحسنيا وأعظميا حالة في 

النضارة واإلعجاب، وزيَّنو بالجواىر واليواقيت والآللئ، والذىب والفضة لكاف توجو الناس إليو راغبيف 
ولقؿَّ الشؾُّ الذي َيْعُرُض لئلنساف في تكميفو .إلى حالتو ىذه مف غير أف يكوف ذلؾ لوجو اهلل تعالى

بالمسير إلى بمد ال ماء فيو وال نبات وال زرع، وتحمؿ المشاؽّْ العظيمة، وارتكاب األخطار الجسيمة؛ 
ألف الشكوؾ إنما تنشأ في النفوس إذا ُكمُّْفوا ما يخالؼ أىواءىـ ويشؽ عمييـ فعمو، فيـ يطمبوف لذلؾ 
عمة تكوف فييا رخصة لترؾ ما ىـ بصدده مف التكميؼ، وأراد باعتبلج الريب منازعة النفس لميقيف، 

. اعتمجت األمواج إذا التطمت، واعتمجت الريح إذا اختمفت ميابُّيا: ودفعو بالشؾ، يقاؿ
. استدراؾ عمَّا ذكره أوالً (: (1)ولكف اهلل)
. يمتحنيـ بضروب األمور الشديدة : (يختبر عباده بأنواع الشدائد)
. المشقة، وأراد بأنواع المشاؽّْ العظيمة: الجيد: (ويتعبدىـ بألواف المجاىد)
. بما يكرىوف مف األفعاؿ والتروؾ: (ويبتمييـ بضروب المكاره)
انتصاب إخراج عمى المفعوؿ لو أي فعؿ ذلؾ مف أجؿ إخراج ما يقع : (إخراجًا لمتكبر عف قموبيـ)

. قموبيـ، ويعتقدونو ويفعموف بو (2)مف الكبر والعظمة مف
سكانًا لمتذلؿ في نفوسيـ) أي وليكوف الذلة والصغار لجبللو ساكنًا في نفوسيـ، ال زواؿ لو وال : (وا 

. انقضاء لحالو ودوامو
 __________

. ولكف اهلل تعالى(: ب)في  (1)
 .في(: ب)في  (2)
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التي أشار إلييا، ففيو فائدة أخرى وىو  (1)وكما فيو تمؾ الفائدة: (وليجعؿ ذلؾ أبوابًا ُفُتحًا إلى فضمو)
األبواب المفتوحة كالذُُّلؿ أي : كونو بابًا وذريعة إلى اال زدياد مف فضمو وخيره، والفتح بضمتيف ىي

. المذلمة
. أي وتكوف أسبابًا دليمة لمف يسمكيا ويريد فعميا مف أجؿ تحصيؿ عفوه(: لعفوه (2)وأسبابًا دلبلً )
أراد التحذير عنو وأنيـ اليقربوه، لما فيو مف المعاجمة بالعقوبة واإلسراع : (فاهلل اهلل في عاجؿ البغي)

. فييا
والتحذير أيضًا عما يكوف في اآلجؿ، وما يدخر ليـو القيامة مف وخيـ الظمـ، : (وآجؿ وخامة الظمـ)

. ما يستكرىو اإلنساف مف األشياء، وال يستطيبيا: والوخامة والوخومة
. في اآلخرة مف الخزي مف اهلل تعالى والنكاؿ عمييا: (وسوء عاقبة الكبر)
. يريد الكبر، والظمـ، والبغي: (فإنيا)
المصادة كا لمقالة والمقامة، ولكنو شذَّ : القياس فيو اإلعبلؿ وأف يقاؿ(: (3)مصيدة إبميس العظمى)

. استحوذ، واستصوب، وأراد أنيا أعظـ الخصاؿ التي يصيد بيا الرجاؿ: كما شذَّ قوليـ
. وأكبر ما يخدع بو مف المكائد التي أعدَّىا وىّيأىا: (ومكيدتو الكبرى)
. تواثبيا وتغالبيا: (الت ي تساور قموب الرجاؿ)
. مواثبتيا، فإف مف شربيا فإنو ال محالة ىالؾ ال برء لو والخبلص عنيا: (مساورة السمـو القاتمة)
أكدى الحافر إذا بمغ موضعًا ال يمكنو حفره لصبلبتو، وأراد ال يصعب عمييا عبلج : (فما تكدي أبداً )

. أحد وال إىبلكو
رماه فأ شواه إذا لـ يصب المقتؿ، وغرضو أف رمييا ال ينفؾ عف إصابة : يقاؿ: (وال تشوي أحداً )

. المقاتؿ
. أي ال يترؾ عالمًا فييابو مف أجؿ عممو: (ال عالمًا لعممو)

 __________
. اإلشارة(: ب)في  (1)
. ذلبلً : في شرح النيج (2)
 .الكبرى(: ب)في  (3)
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أي وال يزدري مقبًل متمفعًا في طمرة ال يممؾ سواه، وغرضو أف مكيدتو التبقي : (وال مقبًل في طمرة)
. أحدًا وال خبلص ألحد عنياإال بتوفيؽ اهلل ولطفو

. يشير إلى المذكور أوالً (: (1)وعف ىذا)



 

 

. الذيف أخمصوا إيمانيـ لوجيو: (ما حرس اهلل عباده المؤمنيف)
خراج ىذه القطعة مف الماؿ المخصوصة: (بالصموات والزكوات) . بافتراض ىذه العبادة، وا 
. بالتحفظ عميو وترؾ الطعاـ والشراب: (ومجاىدة الصياـ)
وىو صياـ شير رمضاف وما شاكمو مف الصيامات الواجبة، فجعؿ اهلل ىذه : (في األياـ المفروضات)

. العبادات أمارة لمخضوع والتذلؿ والتسكيف
: ، بقولو(2)ثـ شرع في تفاصيميا

سكاف جميع الجوارح كميا (3)لميد: (تسكينًا ألطرافيـ) . والرجؿ عف البطش، وا 
. إليو (4)فبل ترتفع إلى خبلؼ ما ىو ليا النظر: (وتخشيعًا ألبصارىـ)
. فبل تكوف مشتاقة إلى ما أباح اهلل ليا: (وتذليبًل لنفوسيـ)
. فبل تسرع إلى غير ذلؾ: (وتخفيضًا لقموبيـ)
ذىابًا لمخيبلء عنيـ) . يريد الكبر: (وا 

: ثـ بيَّف تصديؽ ما ذكره مف ىذه العبادات، بقولو
. حرس اهلل، مف أجؿ ما فيو مف المصالح العظيمة: والبلـ متعمقة بقولو: (لما في ذلؾ)
الرشاقة : عند الصبلة وعند التيمـ إذا عدـ الماء، والعتاقة ىي: (مف تعفير عتائؽ الوجوه بالتراب)

. والحسف
. أي مف أجؿ التواضع هلل والخضوع لجبللو: (تواضعاً )
لصاؽ كرائـ الجوارح باألرض) . وىي الوجوه عند السجود: (وا 
. أي مف أجؿ التصاغر: (تصاغراً )
أراد أف اإلنساف إذا جاع صار بطنو كظيره في االجتماع (: مف الصياـ (5)ولحوؽ البطوف بالظيور)

. واالستواء مف شدة الجوع بالصياـ والذبوؿ
 __________

. وعف ذلؾ: ، وشرح النيج(ب)في  (1)
. تفصيميا(: ب)في  (2)
. اليد(: ب)في  (3)
. بالنظر(: ب)في  (4)
 .بالمتوف: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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. أي مف أجؿ التذلؿ: (تذلبلً )
يريد أف الزكاة : (مع ما في الزكاة مف صرؼ ثمرات األرض، وغير ذلؾ إلى أىؿ المسكنة والفقر)

مع ما فييا مف التواضع وتزكية النفس، وفييا فائدة جزيمة وىي مواساة الفقراء وأىؿ المسكنة، مف 
كميا مشتممة عمى ما ذكره مف ىذه المصالح  (1)أىؿ اإليماف والصبلح وأىؿ التقوى، فيذه التكاليؼ

. العظيمة، والتوقي بيا مف ىذه المكاره الوخيمة
: ثـ أخذ في أسموب آخر، بقولو

التي أوجبيا اهلل عميكـ مف المصالح التي قصصتيا، وثبت حاليا : (انظروا إلى ما في ىذه األفعاؿ)
. وأمرىا

ما يظير مف : قمع رأسو إذا ضربو بالمقمعة، والنواجـ جمع ناجمة، وىو: (مف قمع نواجـ الفخر)
. ىذه األمور وأعظميا التفاخر

، يقاؿ: القدع بالقاؼ والداؿ بنقطة مف أسفميا ىو: (وقدع طوالع الكبر) قدع نفسو إذا كفَّيا : الكؼُّ
. جمع طالعة، وىو ما يكوف مف تعاظـ النفس بتكبرىا: عف ىواىا، والطوالع

خبرت األشياء ومارستيا، فما وجدت أحدًا يدعي مف : (ولقد نظرت فما وجدت أحدًا مف العالميف)
. أىؿ العمـ والشعور بحالو

يظير العصبية مف نفسو لشيء مف األشياء إال عف داٍع : (يتعصب لشيء مف األشياء إال عف عمة)
رادة . لو لغرض مف األغراض (2)يدعوه إلى ذلؾ، وا 

، وسمي الباطؿ تموييًا؛ ألنو (4)تتضمف وتشتمؿ عمى زخرفة اْلُجيَّاؿ(: تمويو الجيبلء (3)تحتمؿ)
. عف قريب وقد تبلشى وبطؿ كأنو شبيو بالماء

الط بكذا إذا لزؽ بو، فيذه أنواع الدواعي يتعمؽ بيا كؿ أحد ممف (: تميط بعقوؿ السفياء (5)وحجة)
. لو غرض

 __________
. التكميفات: ونسخة أخرى( ب)في  (1)
رادتو لغرض: وفي نسخة أخرى( ب)في  (2) . وا 
. تحمؿ(: أ)تحتمؿ، كما أثبتو، وفي : وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. الجيبلء: وفي نسخة أخرى( ب)في  (4)
 .أو حجة: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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. إال إياكـ: (غيركـ)
فيكوف ذلؾ السبب ىو الداعي إليو، والحامؿ في الفعؿ (: تغضبوف ألمر اليعرؼ لو سبب (1)فأنتـ)

. عميو
يريد وال البس يد عمة فممسيا، ومس اليد لمعمة مف غريب الكبلـ ولطيفو، ويبيّْف ما : (والمس يد عمة)

: في حالكـ ويوضحو (2)قمتو
: ، استظيارًا عمى آدـ(3)فكانت عصبيتو وحميتو: (أما إبميس فتعصب عمى آدـ)
. أي مف أجؿ ما ُركّْب منو وخمؽ: (ألصمو)
. فرأى الفضؿ لنفسو عمى آدـ مف ىذه األوجو: (وطعف عميو في خمقتو)
. مخموؽ مف النار (4)أي: (أنا ناري: فقاؿ)
. مخموؽ مف الطيف: (وأنت طين ي)
الذيف طغى بيـ الغنى، وبمغ بيـ اإلتراؼ في النعـ إلى اإلعجاب : (وأما األغنياء مف مترفة األمـ)

. والتفاخر
فكاف السبب في تعصبيـ لما ىـ عميو مف كثرة األمواؿ وجمعيا، (: (5)[آلثار مواقع النعـ]فتعصبوا )

: ثـ تبل ىذه اآلية
وأنتـ عادموف ليذه الخصاؿ التي (: [35:سبأ]{َنْحُف َأْكَثُر َأْمَوااًل َوَأْواَلدًا َوَما َنْحُف ِبُمَعذَِّبيفَ }: فقالوا)

. وقع فييا التعصب ليس فيكـ واحدة منيا
. وأنتـ عازموف عمييا موطنوف لنفوسكـ عمى إتيانيا: (فإف كاف البد مف العصبية)
: فأخص المواقع بو وأعظميا اختصاصًا بو تعصبكـ: (فميكف تعصبكـ)
غاثة المضطر، َوِقَرى الضيؼ، وصمة األقارب: (لمكاـر الخصاؿ) . مف الكـر والبذؿ، وا 
. أي والمواظبة عمى األفعاؿ المحمودة مف البر واإلحساف وأنوع القرب: (ومحامد األفعاؿ)
. أحسف األمور وأعبلىا في المنقبة: (ومحاسف األمور)

 __________
. فإنكـ تتعصبوف: فإنكـ، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. ما قمناه(: ب)في  (2)
. استظيارًا عمى آدـ، سقط منيا: فكانت عصبيتو حمية عمى آدـ، وقولو(: ب)في  (3)
. أنا(: ب)في  (4)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في شرح النيج وكذا ذكره في ىامش  (5)
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تنافس فييا أىؿ المجد والفضؿ، وأىؿ النجدة والرئاسة، وأراد : (الت ي تفاضمت فييا المجداء والنجداء)
. بالمجداء الكرماء، والنجداء الشجعاف

، وجعؿ البيوتات عبارة عف بطوف العرب: (مف بيوتات العرب) . أىؿ الرفعة والكـر
. أمير النحؿ وكبيرىا، وقد استعير لسيد القـو ورئيسيـ: واحدىا يعسوب وىو: (ويعاسيب القبائؿ)
الباء ىا ىنا متعمقة بتفاضمت بيذه األشياء مف األخبلؽ التي يرغب فييا مف : (باألخبلؽ الرغيبة)

. سمع بيا ورآىا
. التي بمغت كؿ نياية في الصفح والتجاوز واالغتفار لكؿ سيئة: (واألحبلـ العظيمة)
. في موارد األمور ومصادرىا: (واألخطار الجميمة)
. التي تكوف في حياة اإلنساف وبعد وفاتو مف المكاـر العظيمة: (واآلثار المحمودة)
: إذا كاف البد لكـ مف ذلؾ وأنتـ فاعموه: (فتعصبوا)
. الخصمة الواحدة: جمع خمة وىي(: الحمد (1)بخبلؿ)
. حالو ومراعاة جانبو (2)مراقبة: (مف الحفظ لمجوار)
يريد أف مف جممة الخصاؿ العالية، والمناقب الشريفة ىو الوفاء بما عقد بو : (والوفاء بالذماـ)

َياَأيَُّيا }: اإلنساف مف العقود التي تشتمؿ عمى الذمة، والعقد أي عقد كاف، ويصدؽ ذلؾ قولو تعالى
وىي عبارة عما كانوا يتعاقدوف فيو مف عقود األمانات  [1:المائدة]{الَِّذيَف آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ 

. والمبايعات
: قاؿ الحطيئة

لجارىـ  (3)[عقداً ]قـو إذا عقدوا 
 

شدوا الِعناَج وشّدوا فوقو الكَرَبا 
 __________

. لخبلؿ: في شرح النيج (1)
. موافاة(: ب)في  (2)
، 2/896، وفي لساف العرب والكشاؼ، والبيت في لساف العرب (ب)زيادة في  (3)

 .1/635والكشاؼ
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الحبؿ الذي يكوف في عراقيّْ الدالء، : حبؿ يشدُّ مف أسفؿ الدلو إلى أعبلىا، والَكَربُ : والعناج
. وغرضو في ىذا المبالغة في شدة ما عقدوا ووثاقو، وأنو ال ينتقض أبداً 



 

 

. ليـ فيطيعونو (2)منقاديف لمبر كأنو آمر (1)أراد وتكونوف: (والطاعة لمبر)
كأنو ناىي ليـ فبل يخالفونو وال يعصونو، وىذا مف غريب الكبلـ وعجيبو حيث : (والمعصية لمكبر)

. ، والمعصية لمكبر فبل ينقادوف لو(3)جعميـ مطيعيف لمبر كأنو آمر
( 4)في جميع األمور كميا فبل تكوف جميع تصرفاتيـ مستعممة إال بالتفضؿ: (واألخذ بالفضؿ)

. واإلحساف
فبل يتمبسوف بو في حالة مف الحاالت لتعجيؿ عقوبتو، وسخؼ طبيعة مف : (والكؼ عف البغي)

. يتعمؽ بو
يريد أنو إذا كاف عظيمًا عندىـ لـ يتجاسروا عميو لما فيو مف المفسدة العظيمة، : (واإلعظاـ لمقتؿ)

. وىبلؾ الديف وفساده
ما بترؾ أخذ ما اليكوف مستحقًا عمييـ فيذا كمو : (واإلنصاؼ لمخمؽ) إما بإعطائيـ ما يستحقونو، وا 

. إنصاؼ
مف كتـ غيظو وىو يقدر عمى إنفاذه، مؤل اهلل قمبو : ))عف التشفي، وفي الحديث(: (5)وكظـ الغيظ)

يمانًا يـو القيامة (. 6()(أمنًا وا 
خافة السبؿ، وغيرذلؾ مما يكوف ضرره : (واجتناب الفساد في األرض) بقتؿ الخمؽ ونيب أمواليـ، وا 

. عائدًا إلى جممة المسمميف
 __________

. وتكونوا(: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)أمير : في نسخة (2)
. أمير(: ب)في  (3)
. بالفضؿ(: ب)في  (4)
. والكظـ لمغيظ: في شرح النيج (5)
يماناً : ))الحديث بمفظ (6) رواه العبلمة (( مف كتـ غيظًا وىو يقدر عمى إنفاذه مؤل اهلل قمبو أمنًا وا 

، ورواه بمفظ الكشاؼ العبلمة القرشي في مسند شمس 2/443المفسر الزمخشري في الكشاؼ 
 (.وانظر تخريجو فيو)، وعزاه إلى مسند الشياب (89) الباب 1/482األخبار 
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. العقوبات العظيمة الميمكة: (واحذروا ما نزؿ باألمـ قبمكـ مف المثبلت)
أسوأىا وأعظميا دخواًل في المفسدة مف تكذيب الرسؿ، وسائر أنواع المعاصي التي : (بسوء األفعاؿ)

. حكاىا اهلل تعالى في كتابو الكريـ



 

 

ُـّ صاحبيا عمى فعميا(: (1)وذميـ األعماؿ) . يريد األعماؿ التي ُيَذ
فإنكـ إذا ذكرتموىا في النعمة كاف ذلؾ لطفًا في االزدياد مف (: (2)فتذكروا في الخير والشر أعماليـ)

ف ذكرتموىا في الشر كاف ذلؾ داعيًا إلى العياذة باهلل أف  فضالو عميكـ، وا  شكر اهلل عمى نعمو، وا 
. يكفيكـ شر ما أصابيـ، ولصؽ بيـ مف أنوع العقوبات، وضروب النقمات

َـّ، إنا نستجير بؾ مف غضبؾ، وشر انتقامؾ ياخير مجير، وأكـر مستجار بو . المَُّي
حذرىـ مف أف تصدر مف جيتيـ المعاصي فيكونوف أمثااًل ليـ في : (واحذروا أف تكونوا أمثاليـ)

. العقوبة
. في دواـ النعمة عمييـ، وحموؿ النقمة بو: (3)(فإذا تفكرتـ في تفاوت حالتيـ)
انظروا في أحواليـ، فكؿ أمر تجدوف العزة والييبة والجبللة :(فالزموا كؿ أمر لزمت العزة بو حالتيـ)

. الزمة ليـ مف أجمو فالزموه، وحثوا عميو، وواظبوا عمى فعمو
. ومالت أعداؤىـ بسببو ومف أجمو: (وزاحت األعداء لو عنيـ)
. أي وصارت العافية ممدودًا عمييـ ظبلليا في تمبسيـ بو: (ومدت العافية فيو بيـ)
. وصارت النعمة منقادة ليـ، ومصاحبة لحاليـ مف أجمو: (وانقادت النعمة لو معيـ)
وصارت الكرامة والعيش الينيء الطيب واصمة حبميـ عمى سببو : (ووصمت الكرامة عميو حبميـ)

. وأمره
 __________

. األفعاؿ(: ب)في  (1)
(. ب)أحواليـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
 .حالييـ: وفي شرح النيج( ب)في  (3)

(4/1533 )

 

واحذروا مف : مف ىذه البتداء الغاية، وتعمقيا يكوف بفعؿ محذوؼ تقديره: (مف االجتناب لمفرقة)
أي وذلؾ كمو حاصؿ، أعني : مبتدأ محذوؼ تقديره (1)الوقوع في الفرقة وجانبوىا، أو تكوف مف خبر

. جميع ما عدده مف اجتناب الفرقة
. المصاحبة، وأف كؿ واحد منكـ يألؼ صاحبو: (والمزـو لؤللفة)
التحاض تفاعؿ مف حضو إذا حثو عمى الفعؿ، وأراد أف كؿ واحد منكـ يحض : (والتحاضَّ عمييا)

. صاحبو عمى التوالؼ والترافؽ والتعاوف
. يوصي كؿ واحد منكـ صاحبو بيا: (والتواصي بيا)
ىذا أمريكسر : واحدة فقرات الظير وىو منتظـ الظير، يقاؿ: الِفْقَرةُ : (واجتنبوا كؿ أمر كسر ِفْقَرَتُيـْ )



 

 

. ِفَقَر الظير وِفَقاَرُه، إذا كاف عظيمًا ال يقدر عميو
. القوة: اْلُمنَّةُ : (وأوىف ُمنََّتُيـْ )
. أوحارىا وشدائدىا التي تتضمنيا: (مف تضاغف القموب)
. التحاسد: التشاحف: (وتشاحف الصدور)
. إدبارىا عف بعضيا بعض بالنصرة والمواالة، والبغضاء: (وتدابر النفوس)
. كفَّيا عف النصرة عند الشدائد، واالضطياد: (وتخاذؿ األيدي)

: ثـ لما فرغ مف خطاب مف يخاطب مف أصحابو ذكر أحواؿ الماضيف، بقولو
ممف آمف مف القروف الماضية، واألمـ الخالية مف : (وتدبروا أحواؿ الماضيف مف المؤمنيف قبمكـ)

. المؤمنيف الذيف صدَّقوا باهلل، واعترفوا بحقو وحؽ رسمو
. يريد االبتبلء واالختبار واالمتحاف:(كيؼ كانوا في حاؿ التمحيص والببلء)
. األحماؿ واألثقاؿ: األعباء ىي: (ألـ يكونوا أثقؿ الخبلئؽ أعباء)
. أي وأكثرىـ مجاىدة لمببلء، وانتصاب أعباء وببلء عمى التمييز: (وأجيد العباد ببلء)
. في معائشيـ وأمورىـ: (وأضيؽ أىؿ الدنيا حاالً )

 __________
 .خبراً (: أ)في  (1)
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الديف، وحادَّ اهلل تعالى،  (1)عبارة عف كؿ مف تشيطف وشوش: الفراعنة: (اتخذتيـ الفراعنة عبيداً )
. ومعنى اتخاذىـ عبيدًا عبارة عف االمتياف واالستصغار

. أي أولوىـ أشد العذاب وأعظمو: (فساموىـ سوء العذاب)
نبت مف الشجر شديد المرارة، وىو بضـ الميـ مخففًا إذا أكمتو اإلبؿ : الُمرار: (وجرَّعوىـ الُمرار)

. شرب الشيء جرعة بعد جرعة: والقبض، والتجريع (2)ارتفعت مشافرىا لما فيو مف العفوصة
. أي لـ تزؿ دائمة(: الحاؿ بيـ (3)فمـ تبرح)
. الممؾ وخضوع الرؽ(: (4)في ذؿ الممكة)
. والغمبة القاىرة ليـ: (وقير الغمبة)
. يعدموف الحيمة يمتنعوف بيا عما يصيبيـ: (ال يجدوف حيمة في امتناع)
. وال ييتدوف طريقًا إلى دفع ما ىـ فيو: (وال سبيبًل إلى دفاع)
فصبروا عمى ما ىـ فيو عميو : حتى ىذه متعمقة بمحذوؼ تقديره: (حتى إذا رأى اهلل منيـ جد الصبر)

ُيروى بالحاء : (حد الصبر)مف الببلء حتى إذا رأى اهلل، عمـ مف أحواليـ، أو شاىدىـ في تقمباتيـ، 



 

 

. الميممة أي منتياه وغايتو، وُيروى بالجيـ، أي صريحو ال ىزلو
. عمى المكروه مف األذية في فعؿ ما يحبو ويريده منيـ: (عمى األذي في محبتو)
. ويحتمموف ما يكرىيـ ويشؽ فعمو عمييـ: (واالحتماؿ لممكروه)
. خوفًا عمى أنفسيـ مف عقابو: (مف خوفو)
جعؿ ىا ىنا جواب إلذا، وأراد أنو جعؿ ليـ مف مواضع : (جعؿ ليـ مف مضايؽ الببلء فرجاً )

. الضيؽ، وعوَّضيـ عنيا إفراجًا مف جيتو بتفريج الغصص عنيـ
. فأزاؿ عنيـ الذؿ بمطفو، وجعؿ عوضو العز: (فأبدليـ العز مكاف الذؿ)
. وأزاؿ الخوؼ عنيـ، وجعؿ مكانو األمف: (واألمف مكاف الخوؼ)

 __________
. خمط: شوش (1)
(. 442مختار الصحاح ص. )طعاـ عفص، وفيو عفوصة أي تقّبض: يقاؿ (2)
. فمـ تنزع: ، ونسخة أخرى(ب)في  (3)
 .اليمكة: في شرح النيج (4)
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. ما فعؿ مف رحمتو ولطفو بيـ: (فصاروا لما فعؿ بيـ)
. مقتدريف عمى الخمؽ، مالكيف ليـ: (مموكاً )
. حاكميف عمى الناس في أمورىـ، ال يوردوف وال يصدروف إال عف أمر منيـ َوُأْذفٍ :(حكاماً )
. يقتدوف بيـ في الديف: (وأئمة)
. ييتدى بيـ في المحارات العظيمة، وُتَحؿُّ بيـ الشبيات المبيمة: (أعبلماً )
. مبمغًا ال يمكف وصفو وال تدرؾ غايتو: (وبمغت الكرامة مف اهلل ليـ)
. ما ال يؤمؿ حصره وال يبمغو األمؿ فيكوف مدركًا لو(: (1)ما لـ تذىب اآلماؿ بو إلييـ)
. تفكروا في حالتيـ: (فانظروا كيؼ كانوا)
جماعة الرءوساء مف الناس، واجتماعيـ : جمع مؤل وىـ: األمبلء: (حيث كانت األمبلء مجتمعة)

. اتفاؽ آرائيـ وأىوائيـ
. غير مفترقة: (واألىواء مؤتمفة)
. عمى الحؽ غير مائمة إلى الباطؿ والمخالفة: (والقموب معتدلة)
. التعاوف: الترافد ىو: (واأليدي مترافدة)
. ينصر بعضيا بعضًا : (والسيوؼ متناصرة)



 

 

حجاـ، ال يقدموف عف شؾ:(والبصائر نافذة) . ، وال يكوف تأخرىـ عف تردد(2)في كؿ إقداـ وا 
. كؿ ما عزموا فيو فيو عف اجتماع واتفاؽ مف غير افتراؽ: (والعزائـ واحدة)
. مع حصوؿ ما ذكرناه مف المرافدة والمعاونة والمعاضدة: (ألـ يكونوا)
. مالكيف سادة مقتدريف: (أرباباً )
. في الجيات المتباعدة واألقاليـ النائية: (في أقطار األرضيف)
. نافذة (3)كممتيـ غالبة: (ومموكاً )
. ليـ الحكمة كيؼ شاءوا مف أخذ وترؾ: (عمى رقاب العالميف)
. في منتياىا وغايتيا وقصاراىا: (فانظروا إلى ما صاروا إليو في آخر أمورىـ)
. االختبلؼ في األىواء والنفوس: (حيف وقعت الفرقة)

 __________
(. ب)إليو بيـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : بيـ إليو، و في شرح النيج(: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)عمى شؾ : في نسخة (2)
 .عالية(: ب)في  (3)
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(. 1)تباينيا وتزايميا وانقطاعيا: (وتشتت األلفة)
ما يأمر ىذا بشيء ثـ : (واختمفت الكممة) إما بأف يأمر ىذا بشيء فبل يطاع وال يمتفت إلى أمره، وا 

. ينيى عنو اآلخر، فيذا ىو االختبلؼ والتفرؽ
. بما أوقع فييا مف العداوة والبغضاء: (واألفئدة)
. صار كؿ واحد منيـ في جية، عمى سبيؿ االختبلؼ والتنازع ال يجمعيـ جامع: (وتشعبوا مختمفيف)
. في البمداف واألقاليـ: (وتفرقوا)
ىدار دمو: (متحاربيف) . كؿ واحد منيـ يريد قتؿ صاحبو وا 
عمـ مف حاليـ مف البغي والفسوؽ وأنواع المعاصي كميا،  (2)بما: (قد خمع اهلل عنيـ لباس كرامتو)

. فؤلجؿ ىذا خمع عنيـ ما ألبسيـ مف العز والميابة
وأزاؿ عنيـ أحسف النعمة وأعجبيا، وألذَّىا وأطيبيا، والغضارة مف كؿ : (وسمبيـ غضارة نعمتو)

. خبلصتو وأطيبو، ومنو غضارة الشباب: شيء
القصص جمع قصة، وغرضو أف ما بقي مف ذلؾ كمو إال ما يقتصو : (وبقي قصص أخبارىـ)

. القصَّاص مف سيرىـ الماضية
. تسمعونيا: (فيكـ)



 

 

. مواعظ لمف اتعظ بيا وانتفع، وكاف ذلؾ مزجرًا لو عف أمثاليا(: (3)عبرًا لممعتبريف)
ىؤالء كميـ أنبياء صموات اهلل (: (4)["]فاعتبروا بحاؿ ولد إسماعيؿ وبن ي إسحاؽ وبن ي إسرائيؿ)

سحاؽ ىما ولداف إلبراىيـ  عمييـ وسبلمو عمى أرواحيـ الطيبة، وىـ أوالد إبراىيـ، فإسماعيؿ وا 
مشيوراف، فإسماعيؿ ىو أبو العرب، كما يزعمو نسَّاب اليمف، وأما إسرائيؿ فيو يعقوب بف إسحاؽ 

. بف إبراىيـ
. تعجب مف شدة اعتداليا عند تبلوميا وتقاربيا: (فما أشد اعتداؿ األحواؿ)

 __________
. تزايميا وانقطاعيا: شتاتيا(: ب)شرح العبارة في  (1)
. لما(: ب)في  (2)
. عبرًا لممعتبريف منكـ: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
 .زيادة في شرح النيج (4)

(4/1537 )

 

ألف كؿ واحد منيا يماثؿ صاحبو وليذا يقع بينيما التشابو، أال تراؾ تأخذ : (وأقرب اشتباه األمثاؿ)
تمرتيف متماثمتيف ثـ تعطي أخاؾ واحدة منيما ثـ إذا جمعت بينيما ثـ أردت أف تعطيو ما كاف حقًا 

. لو اشتبو عميؾ الحاؿ، إال أف يكوف فييا عبلمة تميزىا مف صاحبتيا
يريد أوالدىـ ومف كاف بعدىـ مف خمفيـ، فأما زماف آبائيـ : (تأمموا أمرىـ في حاؿ تفرقيـ وتشتتيـ)

فكاف جاريًا عمى نعت الصبلح واالستقامة، مف جية اهلل تعالى بالتأييد بالوحي، والتشريؼ بكرامة 
. النبوة

مف كاف مف : مف كاف مف مموؾ الفرس، واألقاصرة: األكاسرة(: (1)ليالي كانت األكاسرة واألقاصرة)
. مموؾ الرـو

. مالكيف لرقابيـ بتسميط اهلل ليـ عمييـ: (أربابًا ليـ)
أراد أنيـ يجمعونيـ ويخرجونيـ عف الريؼ والخصب إلى المواضع : (يحتازونيـ عف ريؼ اآلفاؽ)

. المجدبة
وجيحوف، فكؿ ىذه أنيار، وىي  (2)يريد ما يسقيو دجمة والفرات، أو سيحوف: (وبحر العراؽ)

الدنيا؛ ألنيا تعبر بالسفف وتحاز عنيا بالقناطر لعظميا وفخامة شأنيا، وىي مياه عذبة  (3)بحار
. حموة

(. 4)عجائبيا ونضارتيا: (وخضرة الدنيا)
. وىو نبت طيب الرائحة: (إلى منابت الشيح)



 

 

. مذاىبيا ومياّبيا المختمفة: (وميافي الريح)
ال راحة فيو وال طيب في أكمو، وأراد أنيـ ألجأوىـ  (5)مواضع العيش المنكد التي: (ونكد المعاش)

. إلى المواضع النكدة، والمعايش الخشنة الضيقة الضنكة
. عمى ىذه الحالة: (فتركوىـ)
. فقراء جمع عائؿ مثؿ كافر وكفرة، وفاسؽ وفسقة: (عالة)

 __________
(. ب)والقياصرة، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. وسيحوف(: ب)في  (2)
. أبحار(: ب)في  (3)
. ونضارتيا: ونضائرىا، وذكر في ىامشيا أنو في نسخة(: ب)في  (4)
 .الذي(: ب)في  (5)
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. قد غشيتيـ االستكانة، وركبتيـ الذلة: (مساكيف)
، والوبر (1)جمع دبرة وجمعو أدبار، وىو الجرح مف القتب: الدبر بالتحريؾ: (إخواف دبر وَوَبر)

بالتحريؾ لمبعير، وأراد أنيـ صاروا بدوًا يعالجوف جروح اإلبؿ وأوبارىا، وزالوا عف الثروة والممؾ 
. والرئاسة

. إذ ال منعة ليـ فييا، وال يقدروف عمى منعيا عف الضيـ لمف يريدىا بو(: (2)وأذؿ األمـ داراً )
. والمواضع التي يسكنونيا جديبة ال رخاء فييا: (وأجدبيـ قراراً )
. أي ليس ليـ ممجأ فيدعوىـ ليحمييـ في ظؿ جناحو: (ال يأووف إلى جناح دعوة يعتصموف بيا)
يعني وال قموبيـ مؤتمفة فيتفيئوف في ظميا، ويمجأوف بأمورىـ : (وال إلى ظؿ ألفة يعتمدوف عمى عزىا)

وف بيا . ويعتزُّ
. مع ما ذكرناه منيـ: (فاألحواؿ)
. ال تستقر عمى قاعدة وال تؤوؿ إلى حالة مستقيمة: (مضطربة)
. كؿ واحد منيـ في جانب غير جانب اآلخر: (واأليدي مختمفة)
. فيي غير نافعة مع التفرؽ: (والكثرة متفرقة)
. مف اهلل عمييـ ألجؿ مافعموه، وارتكبوه مف المعاصي(: (3)في ببلء نازؿ)
. مطبؽ عمييـ ال يفيقوف مف سكرتو (4)وجيؿ: (وأطباؽ جيؿ)
تفسير لمجيؿ، ومف ىذه لمبياف، والمراد أنيـ يوؤدوف البنات، وىو دفنيفَّ وىفَّ : (مف بنات موؤدة)



 

 

ليو اإلشارة بقولو تعالى َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت ، ِبَأيّْ َذْنٍب }: أحياء خيفة عف العار، وا  َواِ 
[. 9-8:التكوير]{ُقِتَمتْ 

نما ىو جيؿ ابتدعوه، وغرور (5)يعبدونيا مف غير بصيرة، وال ثبات قدـ: (وأصناـ معبودة) ، وا 
. ارتكبوه

 __________
(. 2/714وانظر المعجـ الوسيط . )الرحؿ الصغير عمى قدر سناـ البعير يشد عميو: القتب (1)
. أي(: ب)في  (2)
(. ب)في ببلء أزؿ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. أي وجيؿ(: ب)في  (4)
 .وال أقداـ ثابتة(: ب)في  (5)
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. ال يبالوف بيا وال يمتفتوف إلى صمتيا، وال يراقبوف أحواليا: (وأرحاـ مقطوعة)
مف كؿ ناحية مبلحظة لمكبر، ومراعاة لجانب الفخر ال يقاتموف هلل، وال يجاىدوف : (وغارات مشنونة)

. أحدًا مف أعداء اهلل
يعني أوالد إسماعيؿ بعد تفرقيـ في الببلد، وتشتتيـ فييا كيؼ : (فانظروا إلى مواقع نعـ اهلل عمييـ)

. بعيف الرحمة ، ورعاىـ بأحسف الرعاية (1)لحظيـ اهلل تعالى
: ثـ أردؼ ما ذكره بالمنة ببعثو الرسوؿ عميو السبلـ فييـ وجعمو فييـ، بقولو

فيـ بأف جعمو مف صمب أبييـ إسماعيؿ ووشيجتو: (حيف بعث إلييـ رسوالً ) يـ ببعثتو، وشرَّ (. 2)خصَّ
. أراد فجعؿ مف جممة ما بعث بو االنقياد ألمرىـ، واالحتكاـ لطاعتيـ: (فعقد بممتو طاعتيـ)
يعني حصؿ ائتبلفيـ واجتماعيـ ببركتو، فاجتمعوا عمى إجابة دعوتو، : (وجمع عمى دعوتو ألفتيـ)

عز سمطانو أوجب  (3)واإلشارة بيذا الكبلـ إلى بني ىاشـ، وأمير المؤمنيف وأوالده، فإف اهلل تعالى
. طاعتيـ عمى غيرىـ بما فعؿ ليـ مف الوالية، وجمع اهلل شمميـ بدعوة الرسوؿ عميو السبلـ

نما الغرض االستعارة وىو عبارة : (كيؼ نشرت النعمة عمييـ جناح كرامتيا) ال جناح ىناؾ والنشر، وا 
. عف التمكيف والبسط في الرزؽ، وقرار الخاطر

نعمتيا راجع إلى : النير الصغير، والضمير في قولو: الجدوؿ ىو: (وأسالت ليـ جداوؿ نعمتيا)
. الكرامة

أراد أف اجتماعيـ عمى ممة الرسوؿ وشريعتو ىي العائدة عمييـ : (والتفت الممة بيـ في عوائد بركتيا)
. بالبركة، والجامعة لشمميـ



 

 

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
(. 2/1033انظر المعجـ الوسيط . )عرؽ الشجرة، والقرابة المشتبكة المتصمة: الوشيجة (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)
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الضمير لمممة، وأراد أنيـ أصبحوا في غزارتيا وعظيـ ُأبَّيتيا، (: غرقيف (1)فأصبحوا في نعمتيا)
. وعبَّر بالغرؽ عف ذلؾ

طيب النفس، ولذتيا بما ىي فيو، وىكذا خضرة العيش كناية : الفكو(: خضرة عيشيا فكييف (2)وعف)
. عف طيبو ولذاذتو وىنائو

استحكمت وتمكَّنت، استعارة مف تربع اإلنساف وىو استحكامو في (: األمور (3)قد تربعت بيـ)
. جموسو

وىو ما أعطاىـ اهلل مف الوالية عمى الخمؽ والرئاسة عمييـ، واستحكاـ الممؾ : (في ظؿ سمطاف قاىر)
. ليـ مف جية اهلل تعالى

. رجعت بيـ األحواؿ: (وآوتيـ الحاؿ)
. لمف غالبو ومذؿّّ لمف ناواه: (4)(إلى كنؼ عز غالب)
. الرقة والحنو، وىو مأخوذ مف تعطؼ الوالدة عمى ولدىا: التعطؼ ىو(: (5)وتعطفت عمييـ األمور)
. المستقر الثابت القواعد: أعبل الشيء، والثابت: الذروة: (في ذرى ممؾ ثابت)
. ال يصدروف إال عف حكميـ وقضائيـ(: (6)فيـ حكاـ العالميف)
. أقاصييا، والمواضع البعيدة منيا: (ومموؾ في أطراؼ األرضيف)
. حّميا وعقدىا وقبضيا، ومدَّىا وبسطيا: (يممكوف األمور)
يشير بيذا إلى ما حكاه مف قبؿ مف كونيـ كانوا ممموكيف، فردَّ اهلل : (عمى مف كاف يممكيا عمييـ)

. عمييـ ما فات مف ممكيـ، ومكَّف بسطتيـ
. يمزمونيا فتكوف ماضية: (ويمضوف األحكاـ)
فصاروا قادريف عميو محتكميف فيو، يفعموف فيو مثمما كاف يفعؿ فيو، : (فيمف كاف يمضييا فييـ)

: وأبمغ مف ذلؾ
. مسُّ الشيء والدرية ِبُكْنِو حالو في الرخاوة والصبلبة: الغمز ىو (ال تغمز ليـ قناة)

 __________
. نعيميا(: ب)في  (1)



 

 

. وفي: في شرح النيج (2)
. األمور بيـ: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. عزيز غالب(: ب)في  (4)
. وتعطفت األمور عمييـ: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
 .فيـ حكاـ عمى العالميف: وفي شرح النيج( ب)في  (6)
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( 1)ىذا جار مجرى الكناية عف شدة الجانب وقوة الشوكة، وشيامة األنفس: (وال تقرع ليـ صفاة)
. وعزتيا

نكـ قد نقضتـ) يخاطب أصحابو بذلؾ كأف أيدييـ كانت مربوطة (: أيديكـ عف حبؿ الطاعة (2)أال وا 
بما كاف منيـ مف الخروج عف الطاعة،  (3)بحبؿ الطاعة هلل تعالى، وباالستمساؾ بعروتو، فنقضوىا

. والتيالؾ في المخالفة لمديف وأحكامو
اإلسبلـ، والمراد بثممو ىو نقصو برفض : الحصف ىو: (وثممتـ حصف اهلل المضروب عميكـ)

حياء . ما اندرس مف أحكاـ الجاىمية (4)أحكامو، وا 
ف اهلل سبحانو) . تفضؿ عمييـ وجعؿ مف أعظـ المنف عمييـ(: قد امتفَّ عمى جماعة ىذه األمة (5)وا 
فجعؿ اإلسبلـ جامعًا أللفتيـ، واإليماف حافظًا لجماعتيـ، فيـ : (فيما عقد بينيـ مف حبؿ ىذه األلفة)

. في ظؿ ىذه األلفة
. مف جية إلى جية، ومف مكاف إلى مكاف آخر(: في ظميا (6)التى ينتقموف)
الجانب، وكنفا الطائر جناحاه؛ ألنيما يكتنفاف جسمو مف : يرجعوف، والكنؼ: (ويأووف إلى كنفيا)

. عف يميف وشماؿ
. امتفَّ : الباء متعمقة بقولو: (بنعمة)
ف جد في ذلؾ غاية الجد، : (ال يعرؼ أحد مف المخموقيف ليا قيمة) ال يقع في نفسو مقدار قيمتيا وا 

. يقـو ما القيمة لو، أو كيؼ يوزف ما ال يتزف بحاؿ (7)وكيؼ
. يوازنيا ويقـو مقاميا: (ألنيا أرجح مف كؿ ثمف)
السبؽ الذي يكوف بيف المتراىنيف، وأراد أنو الأجؿ مف خطرىا : الخطر: (وأجؿ مف كؿ خطر)

. والأعظـ
 __________

. النفس(: ب)في  (1)
. نفضتـ: وفي شرح النيج( ب)في  (2)



 

 

. فنفضوىا(: ب)في  (3)
(. ىامش في ب)وبإحياء : في نسخة (4)
. و شرح النيج( ب)سبحانو، زيادة في  (5)
(. ىامش في ب)يتفيئوف، : ينقمبوف، وفي نسخة: في شرح النيج (6)
 .فكيؼ: ونسخة أخرى( ب)في  (7)
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يريد أنكـ ىاجرتـ بزعمكـ، وأقمتـ في دار الحرب وموضع : (واعمموا أنكـ صرتـ بعد اليجرة أعراباً )
. الحرب فصرتـ أعرابًا جفاة ال تمييز لكـ

وبعد مواالة أىؿ اإلسبلـ تحزبتـ عمى رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، : (وبعد المواالة أحزاباً )
. وتألبتـ عميو يـو الخندؽ وغيره

أي مالكـ مف الديف شيء مف األحكاـ الدينية، وال يمحقكـ (: مف اإلسبلـ إال باسمو (1)ما تعمقوف)
. إنكـ مسمموف بإطبلؽ ىذا القوؿ ال غير: شيء مف األحكاـ الشرعية، إال أف يقاؿ لكـ

مف حؽ المؤمف كذا، ولو : عبلمتو، وما حظكـ منو إال أف تقولوا: (وال تعرفوف مف اإليماف إال رسمو)
. حكـ كذا مف غير تخّمؽ بأخبلؽ المؤمنيف، وال تمبس بأفعاؿ الصالحيف

أي الزموا النار وال تقبموا العار، والغرض ىا ىنا ىو المبالغة في دفع العار : (النار والالعار: تقولوف)
. بالتزاـ النار والدخوؿ فييا، فبلأنتـ دفعتـ العار كما ينبغي الدفع منكـ، وال أنتـ َسِمْمتـُ مف النار

. بما قمتموه مف ىذا الكبلـ(: (2)تريدوف)
عمى وجيو، يريد بترؾ النصرة  (3)كفأت اإلناء إذا قمبتو وكببتو: (أف تكفئوا اإلسبلـ عمى وجيو)
. ، والتخاذؿ عف القياـ بحقو(4)لو
سقاطًا لما رفع اهلل مف : (انتياكًا لحرمتو) نيكتو الحمى إذا أتعبتو وأضعفتو، وأراد إضعافًا لحرمتو، وا 

. مكانو ومنزلتو
َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِؿ }: حيث أخذ اهلل ميثاقيـ في نصرة دينو، حيث قاؿ: (ونقضًا لميثاقو)

ـْ ِمَف اْلُكفَّارِ }: وقولو [218:البقرة]{المَّوِ  . وغير ذلؾ [123:التوبة]{َقاِتُموا الَِّذيَف َيُموَنُك
 __________

. ما تتعمقوف: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. كأنكـ تريدوف: في شرح النيج (2)
. وكفيتو(: ب)في  (3)
 .ليـ(: أ)في  (4)
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. تعتزوف بو وتمجأوف إليو(: اهلل لكـ حرمًا في أرضو (1)الذي وضع)
. مف تمبس بو فيو آمف عمى نفسو، وأىمو وولده: (وأمنًا بيف خمقو)
نكـ إف لجأتـ إلى غيره) . في االنتصار وأسندتـ أموركـ في االعتضاد: (وا 
عراضكـ : (حاربكـ أىؿ الكفر) رموكـ عف قوس واحدة، واستظيروا عميكـ مف أجؿ خذالنكـ الديف، وا 

. عف اإلسبلـ 
يريد كما كاف في أياـ الرسوؿ، فإف ىؤالء (: وال أنصار (2)ثـ ال جبريؿ وال ميكائيؿ وال مياجروف)

كانوا أعوانًا لو عمى أعدائو، وىـ الناصروف لو عمى مف خالفو، وأما اآلف فبل شيء مف ذلؾ 
. بموجود، فميذا يستحكـ أمر الكفر عند ذلؾ وتستقوي حالتو، ويظير أمره

. ويكونوف ردًأ لكـ عند المقاتمة والمصافة(: (3)ينصرونكـ)
. إال الضرب والقتاؿ الشحيح(: (4)إال المقارعة بالسيؼ)
. بما كاف عنده مف الصواب: (حتى يحكـ اهلل بينكـ)
ف عندكـ األمثاؿ مف بأس اهلل) يريد إف بيف أظيركـ أخبار األمـ الماضية وما صنع اهلل بيـ : (وا 

. العذاب: بإنزاؿ البأس، وىو
. وعقوباتو التي تقرع: (وقوارعو)
ـْ ِبَأيَّاـِ المَّوِ }: كما قاؿ تعالى: (وأيامو) [. 5:إبراىيـ]{َوَذّكْرُى
. في القروف الماضية كعاد وثمود، َوَمْدَيف وغيرىـ ممف طغى وكذَّب وأبى: (ووقائعو)
، فأما مف ىو (5)تراخيو، فإف التعجيؿ إنما يكوف في حؽ مف يخشى الفوت: (فبل تستبطئوا وعيده)

. قادر في كؿ حالة عمى ما يشاء ويريد، فبلوجو لبلستبطاء
 __________

. وضعو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
(. ب)وال مياجريف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. وشرح النيج( ب)ينصروكـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
(. ىامش في ب. )بالسيوؼ: في نسخة (4)
 .الفوات(: ب)في  (5)
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ما مصدرًا في موضع الحاؿ : (جيبًل بأخذه) نصبو إما عمى المفعولية أي مف أجؿ الجيؿ بأخذه، وا 
. أي متجاىميف

. البطش ىو األخذ بالعنؼ واالستئصاؿ: (وتياونًا ببطشو)
. وأياسًا مف مجيء عذابو ووقوعو: (ويأسًا مف بأسو)
في الكتاب الذي يتمى بيف أظيركـ، كما قاؿ (: بيف أيديكـ (1)فإف اهلل لـ يمعف القرف الماضي)

ـْ َقاِسَيةً }: تعالى ـْ َوَجَعْمَنا ُقُموَبُي ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني ِإْسَراِئيَؿ }: ، وقاؿ تعالى[13:المائدة]{َلَعنَّاُى
. وغير ذلؾ مما ورد في لعف الييود وغيرىـ [78:المائدة]{َعَمى ِلَساِف َداُووَد َوِعيَسى اْبِف َمْرَيـَ 

. وىو اإلتياف بالواجبات عمى وجوىيا: (إال لتركيـ األمر بالمعروؼ)
. والكؼ عف المحرمات: (والنيي عف المنكر)
. وبخيـ وأكثر مف الوعيد عمييـ: (فمعف السفياء)
. إتيانيا وفعميا، والتمبس بيا: (لركوب المعاصي)
. ولعف الحمماء وأىؿ العقؿ(: (2)والحمماء)
تياف المنكرات: (لترؾ التناىي) . يعني مف أجؿ أنيـ لـ ينيوىـ عف ارتكاب القبائح، وا 

 __________
. فإف اهلل سبحانو لـ يمعف القروف الماضية: في شرح النيج (1)
 (.ىامش في ب)والحكماء، : في نسخة (2)
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واسترسمتـ في إتياف القبائح، وألقيتـ حبالكـ عمى الغوارب، فما (: وقد قطعتـ قيد اإلسبلـ (1)أال)
نما قاؿ قطعتـ قيد اإلسبلـ؛ ألنو ىو المانع عف أكثر المحرمات، وعف ارتكابيا : يمنعكـ منيا مانع، وا 
أي أنو يمنع عف الفتؾ والغدر، وعف كؿ  (2)((اإليماف قيد الفتؾ)): وفعميا، وفي الحديث الشريؼ

. مكروه يحذر وقوعو
. فبل يرى منيا حكـ قائـ عمى وجيو(: وأمتـ أحكامو (3)وعّطمتـ حدوده)

: ثـ لما فرغ مف ىذا ذكر حاؿ نفسو، بقولو
ني قد أمرني) وغير ذلؾ  [78:الحج]{َوَجاِىُدوا ِفي المَِّو َحؽَّ ِجَياِدهِ }: حيث قاؿ تعالى(: اهلل (4)أال وا 

مف اآليات الدالة عمى األمر بالجياد والمواظبة عميو، ثـ ىو أحؽ الناس بالجياد، وأحقيـ بالدعاء لما 
و اهلل مف الوالية التي ليست لغيره، واإلمامة التي لـ يختمؼ فييا اثناف، والفضائؿ التي لـ  خصَّ

. يشاركو فييا أحد، فميذا كاف أحؽ الناس باألمر لما ذكرناه
فيذه األمور الثبلثة أعظـ ما تكوف خمبًل في الديف، : (بقتاؿ أىؿ البغي والنكث والفساد في األرض)



 

 

. وأحؽ مف قاـ بيا وعنى في تغييرىا ىـ األئمة
 __________

. وفي شرح النيج( ب)أال، زيادة في  (1)
وانظر تخريجو )وعزاه إلى مسند الشياب  (97) في الباب 1/515رواه في مسند شمس األخبار  (2)

، 4/92 إلى مسند أحمد بف حنبؿ4/224، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (فيو
، والمعجـ 4/352، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري (2769)، وسنف أبي داود رقـ 164ومسند الشياب

. ، إلى غيرىا مف المصادر انظرىا ىناؾ19/319الكبير لمطبراني 
(. ب)وعطمتـ حدوده، زيادة مف شرح النيج، وذكره في ىامش  (3)
 .إلخ...أال وقد أمرني اهلل: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
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نكث بيعتو إذا طرحيا، وعنى بذلؾ طمحة والزبير ومرواف بف الحكـ، : (فأما الناكثوف فقد قاتمت)
فإنيـ بايعوا أمير المؤمنيف في أوؿ خبلفتو، ثـ نكثوا العيد، وخرجوا إلى البصرة وىيجوا الفتف 

. ، ومالوا لعائشة، وأوقعوا الجمؿ، فقاتميـ أمير المؤمنيف حتى كاف ما كاف مف أمرىـ(1)والحروب
العادؿ عف الحؽ، وىؤالء ىـ معاوية وأتباعو، جاىدىـ : القاسط ىو: (وأما القاسطوف فقد جاىدت)

. ، وأبمى معيـ في صفيف(2)أمير المؤمنيف
 __________

. وىيجوا الحروب والفتف ومالوا بعائشة(: ب)في  (1)
 (.ب)أمير المؤمنيف، سقط مف : قولو (2)
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يريد بالمارقة الخوارج، قتميـ أمير المؤمنيف بالنيرواف وغيره مف مواضعيـ : (وأما المارقة فقد دوخت)
نما سموا مارقة، لقوؿ الرسوؿ يمرقوف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف )): التي كانوا فييا، وا 

: خروجو مف الجانب اآلخر، دوَّخت إما أىمكت مف قوليـ: ، ومروؽ السيـ مف الرمية(1()(الرمية
ما دوَّخت أي (2)دوَّخت الرجؿ إذا أىمكتو ، وا 

 __________
 وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 4/320أورده ابف األثير في النياية  (1)



 

 

، والسنف 2/146،147، ومستدرؾ الحاكـ النيسابوري (2188) إلى سنف الترمذي 11/418الشريؼ
، وتيذيب خصائص عمي 17/322، 12/363، والمعجـ الكبير لمطبراني8/170الكبرى 
، وأورده مف حديث في ذكر الخوارج العبلمة ابف أبي الحديد شارح النيج رحمو اهلل 77،80لمنسائي

قد تظافرت األخبار حتى بمغت حد التواتر بما وعد اهلل تعالى قاتمي :  وقاؿ ما لفظو2/265-266
الخوارج مف الثواب عمى لساف رسولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وفي الصحاح المتفؽ عمييا أف 

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، بينا ىو يقسـ قسمًا جاء رجؿ مف بني تميـ يدعى ذا 
اعدؿ يا محمد، : فقاؿ لو ثانية ((قد عدلت)): اعدؿ يا محمد، فقاؿ عميو السبلـ: الخويصرة، فقاؿ

فقاـ عمر بف  ((!ويمؾ، ومف يعدؿ إذا لـ أعدؿ)): فإنؾ لـ تعدؿ، فقالصمى اهلل عميو وآلو وسمـ
دعو، فسيخرج مف ضئضئ ىذا قـو )): يا رسوؿ اهلل، ائذف لي أضرب عنقو، فقاؿ: الخطاب، فقاؿ

الحديث إلى آخره، ثـ ساؽ رواية أخرى في ذلؾ ( (...يمرقوف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية
، ولمحديث مصادر جمة وأسانيد ((يقتميـ أولى الفريقيف بالحؽ)): وفي بعض الصحاح: إلى أف قاؿ

، ومناقب الحافظ محمد بف سميماف الكوفي رحمو اهلل 81-79عدة، انظر في ذلؾ الروضة الندية ص
(. 804)وكذلؾ رقـ (801)إلى  (797) تحت األرقاـ مف330-2/324تعالى 

 (.ب)إذا أىمكتو، سقط مف : قولو (2)

(4/1548 )

 

. داخ الرجؿ إذا ذؿَّ وتصاغر: أذلمت، يقاؿ
دوَّخت، : جاىدت، وفي حؽ المارقيف: قاتمت، وفي حؽ القاسطيف: سؤاؿ؛ أراه قاؿ في الناكثيف

فخالؼ بيف ىذه العبارات، وىـ كميـ مستووف في إتيانيـ بالباطؿ ومخالفتيـ لمحؽ؟ 
ف كاف كما ذكرت لكف األمر في شأف طمحة والزبير، ومف تابعيما مف  (1)وجوابو؛ ىو أف األمر وا 

عائشة وغيرىا أخؼ حكمًا مف أجؿ التباس الحؽ عمييـ، وليذا تداركيـ اهلل بالتوبة كما قررناه مف 
. قاتمت؛ حتى رجعوا إلى الحؽ واستبانوا الباطؿ: قبؿ، فميذا قاؿ في حقيـ

وأما معاوية فما كاف حربو إال فسقًا وتمردًا ، ونكوصًا عف الحؽ بعد ظيوره، ولكنو أبى إال الفسؽ 
والمخالفة، والبغي عمى أمير المؤمنيف، مع معرفتو بالحؽ أيف ىو ومعرفتو بحاؿ نفسو وفسقو، فميذا 

. والفسؽ (2)جاىدت، لما عمـ مف حالو التمرد : قاؿ في حقو
وأما الخوارج فممكاف تيالكيـ في الفتنة، وضبلليـ عف الحؽ، ومكابرتيـ لو في المتابعة، والنصيحة 
: ليـ في كؿ موطف، فمما أبوا غاية اإلباء أنفذ أمر اهلل فييـ، ولـ يأؿ جيدًا في ذلؾ كما قاؿ تعالى

[. 55:الزخرؼ]{َفَممَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُيـْ }
: حفرة في صخرة يستنقع فييا الماء، واختمؼ في شيطاف الردىة، فقيؿ: الردىة: (وأما شيطاف الردىة)



 

 

(. 3)ىو شيطاف مف الجف الكفار: ىو ذو الثُّدّية مف الخوارج، وقيؿ
يريد كفاه في القتؿ، وقطع الدابر بصعقة، إما مف اهلل بسبب أمير المؤمنيف، : (فقد ُكِفْيُتُو بصعقة)

ما مف جية أمير المؤمنيف . وا 
. أي حركتو واضطرابو: (سمعت ليا وجبة قمبو)
. زلزلتو وقمقمتو: (ورجة صدره)
. جماعة قميمة: (وبقيت بقية مف أىؿ البغي)

 __________
. ولكف: ، ونسخة أخرى(ب)في  (1)
. مف التمرد(: ب)في  (2)
 .184-13/183انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (3)

(4/1549 )

 

[ 279:البقرة]{َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف المَِّو َوَرُسوِلوِ }: أذف بمعنى عمـ، قاؿ اهلل تعالى: (ولئف أذف اهلل لي)
: وأذف لو إذنًا أي استمع، قاؿ الشاعر

صـٌ إذا سمعوا خيرًا ذكرت بو 
 

ف ذكرت بشر عندىـ أذنوا ( 1)وا 
 

(. 2)((ما أذف اهلل لشيء كأذنو لنبي يتغنى بالقرآف)): أي سمعوا، وفي الحديث
. العودة عمييـ بالحرب، وقطع الدابر واالستئصاؿ: (في الكرة عمييـ)
أدالنا اهلل مف عدونا أي نصرنا : يعني ألنصرفَّ المؤمنيف مف بغييـ وباطميـ، يقاؿ: (ألديمفَّ منيـ)

. عميو
: التفرُّؽ والتبديد، يقاؿ: ىذا استثناء منقطع، والتشذُّر ىو: (إال ما يتشذَّر في أطراؼ األرض تشذراً )

. تفرقوا شذر مذر أي ذىبوا في كؿ جية
الصدر، وأراد بوضع الكبلكؿ ىو قتؿ الرءوساء مف العرب : الكمكؿ: (أنا وضعت بكبلكؿ العرب)

قريشًا وغيرىـ، يشير إلى ما كاف منو في بدر مف قتؿ الصناديد مف قريش، وما كاف في حنيف وغيره 
و اهلل بما خصَّ مف َقْتِؿ مف َقَتَؿ مف األعزة وأىؿ الشيامة . مف المشاىد التي أبمي فييا، وخصَّ

 __________
 مف بيتيف لقعنب المذكور 1/39البيت ىو لقعنب بف أـ صاحب، والبيت أورده في لساف العرب (1)



 

 

: وىما
إف يسمعوا ريبة طاروا بيا فرحًا 

 
مني وما سمعوا مف صالح دفنوا 

 
صـ إذا سمعوا خيرًا ذكرت بو 

 
ف ذكرت بشر عندىـ أذنوا  وا 

: ، ورواية البيت األوؿ فيو12وانظر مختار الصحاح ص_… _ 
إف يأذنوا ريبة طاروا بيا فرحًا 

 
مني وما أذنوا مف صالح دفنوا 

 
، وىو في موسوعة أطراؼ الحديث 4/726، 2/526رواه العبلمة الزمخشري في الكشاؼ  (2)

صبلح خطأ 4/484، وشرح السنة لمبغوي2/473 وعزاه إلى سنف الدارمي9/25النبوي الشريؼ  ، وا 
 .2/528، ومصنؼ ابف أبي شيبة 30المحدثيف لمخطابي

(4/1550 )

 

الظاىر الطالع، وأراد بقروف ربيعة : جمع ناجـ وىو: النواجـ: (وكسرت نواجـ قروف ربيعة ومضر)
نجـ القرف : الذيف عمييـ مدار األمر في كؿ األحواؿ، يقاؿ (1)ومضر عبارة عف الرءوساء واألرحاء

. إذا ظير وبدا، وكنَّى عف ذلؾ بالقروف؛ ألف القرف ىو سبلح الحيواف وبو يصوؿ ويستظير
مكاني مف نسبو وموضعي مف (: (2)[صمى اهلل عميو وآلو]وقد عممتـ موضعي مف رسوؿ اهلل )

: ، فإني أخصُّ بو مف بيف سائر الناس(3)شجرتو وأرومتو
التي ال شيء أقرب منيا، ألف أبا طالب أب أمير المؤمنيف، وعبد اهلل أب رسوؿ : (بالقرابة القريبة)

(. 4)اهلل كانا أخويف مف األـ
. المختصة التي المنزلة ألحد أخص منيا: (والمنزلة الخصيصة)
. مولود عند خروجي مف بطف أمي: (وضعن ي في حجره وأنا وليد)
. شفقة وحنواً : (يضمن ي إلى صدره)
. أي يصونني ويحفظني في فراشو: (ويكنفن ي في فراشو)



 

 

 __________
(. 1661انظر القاموس المحيط ص. )جمع الرحى وىو سيد القـو: األرحاء (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
. األصؿ: األرومة (3)
وأميما فاطمة بنت عمرو بف عائذ بف عمراف بف مخزـو بف يقظة بف مرة بف كعب بف لؤي بف  (4)

غالب بف فير بف مالؾ بف النضر، وىي أيضًا أـ الزبير بف عبد المطمب، وأـ جميع بنات عبد 
المطمب بف ىاشـ، غير صفية بنت عبد المطمب، فأميا ىالة بنت وىيب بف عبد مناؼ بف زىرة بف 

 .(، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ1/75انظر سيرة ابف ىشاـ ). كبلب بف مرة بف كعب بف لؤي

(4/1551 )

 

مف مسَّ )): يشير إلى حصوؿ التبرؾ بمبلمسة جسـ الرسوؿ، ويشير إلى قولو: (ويمسن ي جسده)
(. 1()(جسمو جسمي لـ تمّسو النار

. الرائحة الطيبة: الَعْرُؼ ىو: (ويشمن ي َعْرَفو)
. أراد َيُمْوكو بمسانو: (وكاف يمضغ الشيء)
لى اشتماؿ البركة فيو : (ثـ يمقمنيو) إلى ِفيَّ يشير بذلؾ إلى عظـ العناية مف جية الرسوؿ بحالو، وا 

. مف جية الرسوؿ أيضًا، بما وصؿ إليو مف ريقو ولعابو
ف كاف مبنيًا (: لي كذبة في قوؿ (2)وما وجد) يعني الرسوؿ فإنو ما نقـ عميَّ كذبة مف جية القوؿ، وا 

. لما لـ يسـ فاعمو فيو عاـ في حؽ الرسوؿ وغيره أي أف أحدًا ما وجد لي شيئًا مف ذلؾ
. أي وال زلبًل في فعؿ مف األفعاؿ(: في فعؿ (3)وال خطمة)
يريد أف اهلل لعظـ عنايتو بالرسوؿ : (ولقد قرف اهلل بو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مف لدف كاف فطيماً )

: وشدة رعايتو لو لما يريد بو مف الكرامة والشرؼ بالرسالة إلى الخمؽ
أقربيـ عنده، وأشرفيـ لديو، فجعمو مقارنًا لو مف عند فطامو، ولدف مف : (أعظـ ممؾ مف مبلئكتو)

. وىي مضافة إلى ما بعدىا (4)ظروؼ األمكنة، وفييا لغات كثيرة
. أي ال مكرمة إال وىو يميمو ليا ويأمره بفعميا: (يسمؾ بو طريؽ المكاـر)

 __________
، 3/32رواه ابف ىشاـ في السيرة النبوية (( مف مس دمي دمو لـ تصبو النار: ))الحديث بمفظ (1)

أخرجو ابف عساكر في تيذيب تأريخ دمشؽ : تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ، وقاؿ في تخريجو
6/112 .
( َوَجدَ )معًا، وىو يعني بذلؾ أف الفعؿ وجد يصح أف يكوف مبنيًا لممعمـو (: ب)كتب فوقيا في  (2)



 

 

. (ُوِجدَ )وأف يكوف مبنيًا لممجيوؿ 
. وال خطبلً : ونسخة أخرى( ب)في  (3)
َلُدَف، : وفييا ثبلث لغات: قاؿ (لدف) في مادة 596مف ذلؾ ما ذكره في مختار الصحاح ص (4)

 .وَلَدى، وَلدُ 

(4/1552 )

 

. أي ويرشده إلى أعظـ خصاؿ العالـ المحمودة: (ومحاسف أخبلؽ العالـ)
عمى عواتقيـ  (2)مع الصبياف فكشفوا عوراتيـ، وأخذوا ُأُزرىـ (1)ويحكى أنو كاف يومًا يمعب

فجاءني : ))عمييا األحجار، فمما رآىـ صمى اهلل عميو وآلو فعؿ مثؿ ما فعموا، قاؿ (3)يشيموف
(. 6(()ائتزر بإزارؾ: لكمة شديدة وقاؿ (5)فمكمني (4)رجؿ

. أي حافظًا لو في ليمو ونياره عف اإلىماؿ والضياع: (ليمو ونياره)
 __________

. أنو كاف يمعب يوماً : ونسخة أخرى( ب)في  (1)
. جمع إزار (2)
. أي يرفعوف (3)
(( فجاءني رجؿ: ))ىذا مشكؿ عميَّ في الرواية والحكاية ىذه ألف قولو: أقوؿ وباهلل التوفيؽ (4)

ظاىره أنو آدمي، والمقروف بو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أعظـ ممؾ مف مبلئكتو كما قاؿ أمير 
المؤمنينعميو السبلـ إال أف يكوف الممؾ عميو السبلـ تمثؿ في صورة رجؿ أو أنو يجوز إطبلؽ اسـ 

. رجؿ عميو فاهلل أعمـ
. فجاءني رجؿ فكممني فمكمني(: ب)في  (5)
وروى محمد :  فقاؿ ما لفظو13/28وقريبًا منو أورده ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج  (6)

أذكر وأنا غبلـ ابف سبع سنيف، وقد )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو: بف حبيب في أماليو قاؿ
بنى ابف جدعاف دارًا لو بمكة، فجئت مع الغمماف نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقمو، فمؤلت 

يا محمد، أرِخ إزارؾ، فجعمت أرفع رأسي : حجري ترابًا فانكشفت عورتي، فسمعت نداًء مف فوؽ رأسي
فبل أرى شيئًا إال أني أسمع الصوت، فتماسكت ولـ أرخو، فكأف إنسانًا ضربني عمى ظيري فخررت 

لوجيي، وانحؿ إزاري فسترني، وسقط التراب إلى األرض، فقمت إلى دار أبي طالب عمي ولـ 
 1/183وانظر الرواية مع اختبلؼ يسير في سيرة ابف ىشاـ. انتيى ما ذكره ابف أبي الحديد(. (أعد

 .تحقيؽ مصطفى السقا وآخريف



 

 

(4/1553 )

 

كنت ذات يـو ألعب مع الصبياف، )): وحكى ابف ىشاـ في سيرتو عف الرسوؿ عميو السبلـ أنو قاؿ
مممؤة ماء فأضجعني أحدىما، ثـ شؽَّ بطني فأخرج منو  (1)فجاءني رجبلف، ومع أحدىما طست

زنو بمائة منيـ : زنو بعشرة مف أمتو فوزنو فرجح، ثـ قاؿ: عمقة ثـ غسمو بذلؾ الماء، ثـ قاؿ لصاحبو
(. 2()(لو وزف بجميع أمتو لرجح: زنو بألؼ فوزنو فرجح، فقاؿ: فوزنو فرجح، ثـ قاؿ

. ال أفارقو في أي مكاف يكوف فيو: (ولقد كنت أتَّبعو اّتباع الفصيؿ أثر أمو)
. جديدًا مف الحكـ األدبية، واآلداب النبوية(: (3)يرفع لي كؿ يـو عمماً )
بالمتابعة لو في أقوالو وأفعالو؛ لما فييا مف الحكمة والصواب، ومنافع الديف : (ويأمرني باالقتداء بو)

. والدنيا
 __________

وقد حكي بيما جميعًا أي طست بالسيف الميممة، وطشت بالشيف : قمت. طشت(: ب)في  (1)
. المعجمة

 تحقيؽ 167-1/166، وسيرة ابف ىشاـ 206-13/205وانظر شرح النيج البف أبي الحديد  (2)
. مصطفى السقا وآخريف

 .يرفع لي في كؿ يـو مف أخبلقو عمماً : في شرح النيج (3)

(4/1554 )

 

كاف : اختمؼ العمماء في حالو عميو السبلـ قبؿ النبوة، فقيؿ: (ولقد كاف يجاور في كؿ سنة بحراء)
لـ يكف متابعًا ألحد منيـ، ثـ اختمؼ القائموف بالمتابعة، فبعضيـ : متابعًا لغيره مف األنبياء، وقيؿ

نسبو إلى نوح، وبعضيـ إلى إبراىيـ، وبعضيـ إلى موسى، وبعضيـ إلى عيسى إلى غير ذلؾ مف 
والتفرؽ في األقاويؿ، وبعضيـ يذىب إلى أف الجيؿ بحالو ىو أبمغ معجز في حقو،  (1)االختبلؼ

: فكاف عميو السبلـ يحب الخموات ويكره األصناـ وعبادتيا، وكاف يخمو بنفسو في حراء أيامًا، وحراء
جبؿ قريب مف مكة، وما أتاه الوحي إال فيو، وال بدئ بالرسالة إال في أوقات ىذه الخموة، واهلل أعمـ 
أي حاؿ كاف يفعؿ، وأي قوؿ كاف يقولو، فأما العمـ باهلل تعالى وانشراح صدره بالصانع وصفاتو، 
واالعتراؼ بنبوة األنبياء، والتصديؽ بيـ، فيو عالـ بيذا المحالة، ولكف يبقىالكبلـ ىؿ كاف متعبدًا 

( 2)يشيء مف الشرائع قبؿ النبوة أـ ال، فاهلل أعمـ بحالو في ذلؾ
 __________



 

 

. االختبلفات(: ب)في  (1)
وىنا نذكر قوؿ اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في ذلؾ مف مجموع  (2)

 في جوابو عمى مسائؿ سألو عنيا إبراىيـ بف المحسف العموي رحمة اهلل عميو ونص 456رسائمو ص
وسألتو صموات اهلل عميو عف محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ما كاف عممو قبؿ أف : السؤاؿ فيو

يتنبأ، وىؿ كاف عمى شريعة عيسى صمى اهلل عميو أـ ال؟ 
سألت عف أمر محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، : أي اليادي عميو السبلـ-فقاؿ " [الجواب]_… _ 

نما كاف عمى ما كاف عميو األنبياء مف قبمو منذ خمؽ اهلل آدـ إلى أف بعث اهلل محمدًا صمى اهلل  وا 
عميو وآلو وسمـ مف اإلقرار باهلل والتوحيد لو، والتعظيـ واإلجبلؿ والمعرفة بو وبعدلو، وأنو ليس كمثمو 

شيء، وأنو خالؽ كؿ شيء سبحانو وتعالى، وكاف مقرًا باألنبياء كميـ، غير جاحد لنبوتيـ، وكاف 
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ينظر ما يأتي بو أىؿ الكتاب مف عظيـ محاليـ وقبيح فعاليـ الذي ذكره 
اهلل سبحانو عنيـ وذميـ عميو، فكاف ينكر فعميـ، ويذـ جرأتيـ عمى ربيـ، ولـ يكف صمى اهلل عميو 
وآلو وسمـ يقرأ التوراة وال اإلنجيؿ، وال يحسف ترجمتيما، وكاف يعيب أفعاؿ الذيف يقرأونيما لما يأتوف 

بو مف األمر الذي ال يرضاه اهلل ويستنكره عقمو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ولـ يكف معيـ في 
شريعتيـ، وكاف في أصؿ المعرفة باهلل كمعرفة عيسىعميو السبلـ، مقرًا عالمًا بأف كؿ ما جاء بو 

 .انتيى. موسى وعيسى حؽ صمى اهلل عمييـ جميعاً 
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 .
الختصاصي وكرامة لي مف اهلل وتشريفًا لي مف جيتو بمشاىدتي لذلؾ : (فأراه وال يراه غيري)

وانشراح صدري بو، فمـ يزؿ عمى ىذه الحالة حتى أتاه اهلل بالوحي، ونزؿ عميو جبريؿ بصدر سورة 
(. 1)إقرأ، وأعطاه اهلل النبوة، ورفع لو الشأف العظيـ

مف أىؿ  (2)يريد أنو ال قائؿ بالتوحيد هلل تعالى في ذلؾ: (ولـ يجمع بيت واحد يومئذ في اإلسبلـ)
: الدنيا

 __________
وأما حديث مجاورتو عميو :  ما لفظو209-13/208وقاؿ العبلمة شارح النيج رحمو اهلل  (1)

الصبلة والسبلـ بحراء فمشيور، وقد ورد في الكتب الصحاح أنو كاف يجاور في حراء مف كؿ سنة 
شيرًا، وكاف يطعـ في ذلؾ الشير مف جاء مف المساكيف، فإذا قضى جواره مف حراء كاف أوؿ ما 
يبدأ بو إذا انصرؼ أف يأتي باب الكعبة قبؿ أف يدخؿ بيتو، فيطوؼ بيا سبعًا، أو ما شاء اهلل مف 
ذلؾ، ثـ يرجع إلى بيتو، حتى جاءت السنة التي أكرمو اهلل فييا بالرسالة، فجاور في حراء شير 



 

 

خديجة وعمي بف أبي طالب وخادـ ليـ، فجاءه جبريؿ بالرسالة، وقاؿ عميو : رمضاف ومعو أىمو
ما أقرأ، فغتني حتى ظننت أنو : اقرأ، قمت: جاءني وأنا نائـ بنمط فيو كتاب، فقاؿ)): الصبلة والسبلـ

فقرأتو، ثـ  {عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ}: إلى قولو...{اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ}: الموت، ثـ أرسمني فقاؿ
وانظر سيرة ابف . انتيى( (انصرؼ عني، فانتبيت مف نومي، وكأنما كتب في قمبي كتاب

.  تحقيؽ مصطفى السقا وآخريف237-1/236ىشاـ
: الوقت، أي في ذلؾ الوقت، وظنف عمى ذلؾ بقولو: في ذلؾ، كممة: فوؽ قولو( ب)كتب في  (2)
 .ظ
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صمى اهلل ]إال رسوؿ اهلل : (2()وخديجة وأنا ثالثيما (1)[صمى اهلل عميو وآلو]غير رسوؿ اهلل )
( 4)لما شرح اهلل بو صدره، وأمير المؤمنيف؛ ألف الرسوؿ تنبئ يـو اإلثنيف، وكاف إسبلمو (3)[عميو

، ثـ تتابع الناس بعد  يـو الثبلثاء، ثـ خديجة بنت خويمد، وكانت تحت الرسوؿ عميو السبلـ ذلؾ اليـو
( 5)ذلؾ فكاف بعدىا والء إسبلمًا زيد بف حارثة، ثـ أبو بكر

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
وأما حديث أف اإلسبلـ لـ :  ما لفظو13/209قاؿ العبلمة شارح النيج في المصدر السابؽ  (2)

يجتمع عميو بيت واحد إال النبي وىو عمييما السبلـ وخديجة، فخبر عفيؼ الكندي مشيور، وقد 
ىذا ابف أخي محمد بف عبد : ال، قاؿ: أتدري مف ىذا؟ قاؿ: ذكرناه مف قبؿ، وأف أبا طالب قاؿ لو

اهلل بف عبد المطمب، وىذا ابني عمي بف أبي طالب، وىذه المرأة خمفيما خديجة بنت خويمد، زوجة 
. انتيى. محمد ابف أخي، وايـ اهلل ما أعمـ عمى األرض كميا أحدًا عمى ىذا الديف غير ىؤالء الثبلثة

(. ب)زيادة في  (3)
أي إسبلـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، وقد سبؽ تخريج حديث إسبلمو،  (4)

، حيث بسط القوؿ في ذلؾ وأورد 230-13/224ولممزيد في ذلؾ انظر شرح النيج البف أبي الحديد 
عددًا مف الروايات الصحيحة والمشيورة التي تحكي جميعيا أف أوؿ الناس إسبلمًا بعد النبيصمى اهلل 
عميو وآلو وسمـ ىو أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، وانظر المصابيح ألبي العباس 

. 149ػ146الحسني ص
نقض )، عف أبي جعفر اإلسكافي في كتابو 13/224ويذكر ابف أبي الحديد في شرح النيج  (5)

يذكر فيو عف جميور المحدثيف، أف الخميفة أبا بكر لـ يسمـ إال بعد عدة مف الرجاؿ، منيـ  (العثمانية



 

 

عمي بف أبي طالب وجعفر أخوه، وزيد بف حارثة، وأبو ذر الغفاري، وعمرو بف عنبسة السممي، 
 .وخالد بف سعيد بف العاص، وخباب بف األرت
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، ثـ أبو عبيدة بف (2)، ثـ طمحة، والزبير، وعبد الرحمف بف عوؼ، وسعد بف وقاص(1)، ثـ عمر
(. 3)الجراح، ثـ دخؿ الناس في ديف اهلل أفوجاً 

. يريد إذا نزؿ جبريؿ بو مف السماء(: (4)أرى نور الوحي)
 __________

ىذا مشكؿ، ألف المعمـو مف حاؿ الخميفة عمر بف الخطاب أنو لـ يسمـ إال بعد مف : أقوؿ (1)
عددىـ المؤلؼ ىنا بمدة، في قصة مشيورة، ويعضد ىذا رواية ابف ىشاـ في السيرة النبوية، وابف 
أبي الحديد في شرح النيج في ذكر الذيف سبقوا الناس إلى اإلسبلـ، حيث يذكرونيـ عمى الترتيب 

خديجة بنت خويمد، وعمي بف أبي طالب، ثـ زيد بف حارثة، ثـ أبو بكر بف أبي قحافة، ثـ : ىكذا
عثماف بف عفاف، وطمحة، والزبير، وعبد الرحمف بف عوؼ، وسعد بف أبي وقاص، ثـ أبو عبيدة بف 

. الجراح، وأبو سممة بف عبد األسد، وأرقـ بف أبي أرقـ
والمبلحظ أف المؤلؼ في روايتو ىنا لـ يذكر إسبلـ عثماف في حيف يذكر ابف ىشاـ، وابف أبي 
الحديد إسبلمو بعد إسبلـ أبي بكر، وما مف شؾ أف ىذا غير خافي عمى المؤلؼ عميو السبلـ، 

ثـ عمر، وأف المقصود بو : فالذي يترجح عندي أنو قد وقع في النسخ تحريؼ مف النساخ في قولو
ثـ عثمف، كما ىو المشيور مف كتابة ذلؾ في كثير مف النسخ، فوىـ : ىو عثماف، وكتبت ىكذا

ثـ عمر، ومما يؤكد أف ذلؾ غير خافي عمى المؤلؼ، أف بعض : وسيا النساخ فحرفت إلى القوؿ
سيرة ابف ىشاـ، وىذا ظاىر، : مف ترجـ لو يذكر في أثناء ترجمتو مقروءاتو، فيذكر في تعداد ذلؾ

. واهلل أعمـ
. سعد بف أبي وقاص: سعد بف وقاص، ىكذا ورد في النسختيف، والصواب (2)
، والرواية 167-1/160، وسيرة ابف ىشاـ 53-14/52انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (3)

. فييما ىي عف ابف إسحاؽ، صاحب المغازي
 .أرى نور الوحي والرسالة: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
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. بمخالطتي لمرسوؿ ومجالستي لو ومفاكيتي بحديثو: (وأشـ ريح النبوة)
أطيارىا ُمِرنَّة، : صوت، وعف بعضيـ في وصؼ روضة: الّرنَّةُ : (ولقد سمعت رنَّة الشيطاف)

. وأشجارىا ُمِغنَّة
. عمى الرسوؿ وأتى بو جبريؿ(: (1)حيف نزؿ الوحي)
. التي سمعتيا وأنكرتيا: (يارسوؿ اهلل، ما ىذه الّرنَّة: فقمت)
أراد أنيا رنَّة توّجع وتحّزف عف األياس عف أف يكوف : (((ىذا الشيطاف قد أيس مف عبادتو)): فقاؿ)

. معبوداً 
نما المعبود : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ىا ىنا إف الشيطاف قد أيس مف عبادتو، وليس الشيطاف ىو المعبود، وا 

ىي األوثاف واألصناـ، وغيرىا مف سائر الجمادات؟ 
وجوابو؛ ىو أف الشيطاف لما كاف ىو األصؿ في عبادتيا بالدعاء إلى ذلؾ، والتزييف لو بحميتيا في 
غوائيـ إلى عبادتيا صار كأنو ىو المعبود، وقد صرَّح اهلل بذلؾ في كتابو  أعينيـ، وتغريرىـ بيا، وا 

َياَأَبِت اَل َتْعُبِد }: الكريـ في كونو ىو المعبود، كما حكى في قصة إبراىيـ ألبيو آزر
فسماه اهلل معبودًا لما كاف  [60:يس]{اَل َتْعُبُدوا الشَّْيَطافَ }و: ، وقاؿ في آية أخرى[44:مريـ]{الشَّْيَطافَ 

داعيًا إلى عبادتيا، وفي ىذا مف اإليقاظ والتنبيو عمى أف مف دعا إلى بدعة وأحياىا وحث عمييا فيو 
. بمنزلة المبدع ليا والفاعؿ ألصميا ما ال يخفى حالو عمى ذي فطنة

. حيث سمع الرنة مف جية الشيطاف: (((إنؾ تسمع ما أسمع)))
. مف نور الوحي: (((وترى ما أرى)))

 __________
 .حيف نزؿ الوحي عميو صمى اهلل عميو وآلو: في شرح النيج (1)
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. ألف الرسالة مختومة بي فبل نبي بعدي(((: (1)إال أنؾ لست بنب ي)))
. األشراؼ والرءوساء منيـ: (ولقد كنت معو صمى اهلل عميو وآلو لما أتاه المؤل مف قريش)
عظـ في أذىانيـ لما فيو مف مخالفة اآلباء مف : (يا محمد، إنؾ قد ادعيت أمرًا عظيماً : فقالوا لو)

سناد اإلليية إلى اهلل  إزالة ىذه األوثاف، وخمع ىذه األصناـ مف بيف أيدييـ والكؼ عف عبادتيا، وا 
. تعالى وحده ال إلو معو، لما دؿَّ عميو العقؿ وقامت عميو البراىيف النيرة، فمف أجؿ ىذا استعظموه

 __________
نؾ لعمي خير: ))بعده في شرح النيج (1) والحديث ىو في شرح النيج (( ولكنؾ الوزير، وا 

وأما رنة الشيطاف، فروى أبو عبد اهلل أحمد بف :  ما لفظو13/209، وقاؿ ابف أبي الحديد 13/197



 

 

كنت مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ): حنبؿ في مسنده، عف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ قاؿ
صبيحة الميمة التي أسري بو فييا، وىو بالحجر يصمي، فمما قضى صبلتو وقضيت صبلتي، سمعت 

أال تعمـ ىذه رنة الشيطاف، عمـ أني أسري بي )): يا رسوؿ اهلل، ما ىذه الرنة؟ قاؿ: رنة شديدة فقمت
((. (الميمة إلى السماء فأيس مف أف يعبد في ىذه األرض

كاف عمي عميو السبلـ يرى مع : وروي عف جعفر بف محمد الصادؽ عميو السبلـ، قاؿ: إلى أف قاؿ
: رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو قبؿ الرسالة الضوء ويسمع الصوت، وقاؿ لو صمى اهلل عميو وآلو

لوال أني خاتـ األنبياء لكنت شريكًا في النبوة، فإف ال تكف نبيًا، فإنؾ وصي نبي ووارثو، بؿ أنت ))
ماـ األتقياء ، وذكر ىذيف الحديثيف العبلمة يحيى بف إبراىيـ جحاؼ رحمو اهلل في ((سيد األوصياء وا 

 .509ػ2/508 (إرشاد المؤمنيف إلى معرفة نيج الببلغة المبيف)كتابو 
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ىاشـ ثـ : ألنيـ كانوا مستمريف عمى عبادة األوثاف، وىـ أىؿ الرئاسة في مكة(: آباؤؾ (1)لـ تدَّعو)
عبد المطمب، ثـ أبو طالب، فيؤالء كميـ سادوا الناس بمكة، وىـ عاكفوف عمى عبادة األوثاف، 

(. 2)داعوف إلييا بالجد واالجتياد
 __________

. لـ يدّْعو: في شرح النيج (1)
وقد ورد الخبر الداؿ عمى كوف آباء النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كانوا : أقوؿ وباهلل التوفيؽ (2)

عمى ديف النبي إبراىيمعميو السبلـ، ومف ذلؾ ما أخرجو أبو العباس الحسني رحمو اهلل في المصابيح 
قاؿ : أخبرنا محمد بف جعفر بإسناده عف جعفر بف محمد قاؿ: قاؿ (54) برقـ 170في السيرة ص
وما : ما عبد أبي وال جدي عبد المطمب وال ىاشـ وال عبد مناؼ صنمًا قط، قيؿ): عميعميو السبلـ

كما أخرج أبو . (كانوا يصموف إلى البيت عمى ديف إبراىيـ الخميؿ متمسكيف بو: كانوا يعبدوف؟ قاؿ
حديثًا في جد النبي صمى اهلل عميو وآلو  (53) برقـ 169العباس أيضًا في المصدر المذكور ص

أخبرنا محمد بف جعفر القردائي : وسمـ عبد المطمب بف ىاشـ ينفي عنو عبادة األصناـ فقاؿ ما لفظو
يبعث )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بإسناده عف جعفر بف محمد عميو السبلـ قاؿ

أنا : وكاف ال يستقسـ باألزالـ، وال يعبد األصناـ، ويقوؿ: عبد المطمب يـو القيامة أمة واحده، قاؿ
 برقـ 488، وأخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص((عمى ديف إبراىيمعميو السبلـ

أخبرنا محمد بف جعفر القردائي، قاؿ حدثنا : عف أبي العباس الحسني رحمو اهلل تعالى قاؿ (653)
عمي بف إبراىيـ بف ىاشـ عف أبيو، عف محمد بف أبي عمير، عف ىشاـ بف سالـ، عف جعفر بف 



 

 

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وذكر الحديث السابؽ : قاؿ" محمد، عف أبيو، عف جده 
 .بمفظو
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الأحد مف بني ىاشـ، وال أحد مف بني عبد المطمب، فيؤالء ىـ بيت الرسوؿ (: بيتؾ (1)وال أحد مف)
(. 2)عميو السبلـ، والممتصقوف بو بالُقعدد

. نمتحنؾ بامتحاف، ونستعجزؾ بشيء مف المعجزات: (ونحف نسألؾ أمراً )
. لؾ تصديقًا لما أنت فيو (4)بأنؾ تفعمو لنا، ويفعمو اهلل تعالى(: أجبتنا إليو (3)إف)
. عيانًا ومشاىدة ال شؾ فيو: (وأريتناه)
. رفع اهلل درجتؾ عمينا، وأعطاؾ مالـ يعطنا: (عممنا أنؾ نب ي)
زالة األصناـ ىذه: (ورسوؿ) . إلينا مف جية اهلل بما أرسمؾ مف الشرائع، وا 
ف لـ تفعؿ) . ما اقترحنا عميؾ فعمو مما نقولو لؾ: (وا 
. تحققنا وقطعنا: (عممنا)
. بيّْف السحر فيما جئت بو مف غير ىذه المعجزة: (أنؾ ساحر)
. عمى اهلل في زعمؾ أنو أرسمؾ: (كذاب)
لما سمع مقالتيـ وأنيـ ما طمبوافييا شططا، حمبًل ليـ عمى كاىؿ (: (5)فقاؿ ليـ رسوؿ اهلل)

ببلغًا لمحجة عمييـ وقطعًا لمعذرتيـ . السبلمة، وا 
. ما مطموبكـ مف المعجزات التي تريدوف حصوليا مف جية اهلل تعالى: (((وما تسألوف)))
. تنادييا بصوتؾ فتجيبؾ: (تدعو لنا ىذه الشجرة: قالوا)
. الراسخة في األرض: (حتى تنقمع بعروقيا)
. عمى جية الطاعة ألمرؾ، واالنقياد لمرادؾ: (وتقؼ بيف يديؾ)
يريد أف الذي طمبتموه سيؿ عند اهلل؛ : (((إف اهلل عمى كؿ شيء قدير)): فقاؿ صمى اهلل عميو وآلو)

: ألف قادريتو ال يعجزىا شيء، وىو قادر عمى كؿ الممكنات، لكني أشرط عميكـ شرطاً 
 __________

(. ىامش في ب)وال أحد مف أىؿ بيتؾ : في نسخة (1)
أقرب منو إلى األب األكبر، وىو : وىو أقعد منو نسباً :  مالفظو372في أساس الببلغة ص  (2)

. انتيى. ُقُعدد، وورثتو بالقعدد صفة لمنسب
. إف أنت أجبتنا إليو: في شرح النيج (3)



 

 

(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
 .فقاؿ صمى اهلل عميو وآلو: في شرح النيج (5)
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ببلغًا لمحجة عميكـ(((: (1)فإف فعؿ اهلل ذلؾ لكـ))) . وشاىدتموه معاينة مطابقة ألغراضكـ، وا 
. بي وتصدقونني في كؿ ما جئت بو إليكـ: (((أتؤمنوف)))
زالة ىذه األوثاف واألصناـ مف بيف أيديكـ: (((!وتشيدوف بالحؽ))) . مف عبادة اهلل وحده، وا 
. إقرارًا عمى أنفسيـ بالحجة: (نعـ: قالوا)
. مف ذلؾ بإذف اهلل: (((فإني سأريكـ ما تطمبوف)): قاؿ)
ني ألعمـ أنكـ ال تفيئوف إلى خير))) ال ترجعوف إليو، وأنكـ تصروف عمى ما أنتـ عميو مف : (((وا 

. قريش، وأىؿ الحنكة منيـ (3)األسناف مف: ىـ (2)التكذيب، وىؤالء الذيف اقترحوا إتياف ىذه الشجرة
البئر قبؿ أف تطوى، وىي بئر كانت في بدر : القميب ىي(((: مف يطرح في القميب (4)وأف منكـ)))

مف آبار الجاىمية طرح فييا القتمى مف قريش، كالوليد بف عتبة، وعتبة وشيبة ابنا ريبعة، ونبيو ومنبو 
ابنا الحجاج، وأمية بف خمؼ، وأبو جيؿ بف ىشاـ، فيؤالء وغيرىـ مف قريش سحبوا لما قتموا إلى 

(. 5)القميب، وناداىـ الرسوؿ بندائو المشيور
 __________

. فإف فعؿ اهلل لكـ ذلؾ: في شرح النيج (1)
. إتياف الشجرة ىذه(: ب)في  (2)
. في(: ب)في  (3)
. فيكـ: في شرح النيج (4)
يا أىؿ القميب، يا عتبة بف ربيعة، ويا شيبة بف ربيعة، : ))وىو قولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (5)

ىؿ وجدتـ وعد ربكـ : ))فعدَّد مف كاف منيـ في القميب( (ويا أمية بف خمؼ، ويا أبا جيؿ بف ىشاـ
: يا رسوؿ اهلل، أتنادي قومًا قد جيفوا، قاؿ: ، فقاؿ المسمموف((حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً 

أخرجو ابف ىشاـ في السيرة  ((ما أنتـ بأسمع لما أقوؿ منيـ، ولكنيـ ال يستطيعوف أف يجيبوني))
 .حدثني حميد الطويؿ، عف أنس بف مالؾ فذكره:  عف ابف إسحاؽ قاؿ2/280النبوية
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يعني أبا سفياف بف حرب فإنو كاف رئيسًا لؤلحزاب، قريشًا وأحابيشيا، : (((ومف يحزّْب األحزاب)))
با (. 1)وكانوا يومئذ عشرة اآلؼ، نزلوا بمجتمع األسياؿ، فأىمكيـ اهلل بالصَّ

. مخاطبًا لمشجرة، إتيانًا بما اقترحوه مف ذلؾ ليـ: (2)(ثـ قاؿ عميو السبلـ)
. التي عرفوىا وعمموا مكانيا وأمرىا: (((ياأيتيا الشجرة)))
تصدقيف باإلليية والوحدانية لو، وتقريف بأف اهلل يجمع : (((إف كنت تؤمنيف باهلل واليـو اآلخر)))

. الخبلئؽ ليـو ال ريب فيو
وتتحققيف أني مرسؿ مف عند اهلل تعالى إلى الخمؽ، بما أمرني : (((وتعمميف أني رسوؿ اهلل)))

. بإببلغو إلييـ
. الراسخة في األرض: (((فانقمعي بعروقؾ)))
. خاضعة مستكينة لما أمرت بو: (((حتى تقفي بيف يدي)))
ما بعمـ مف جيتو إذا(: (3)((بإذف اهلل))) . أعممؾ بذلؾ (4)إما استماعًا ألمر اهلل إذا أمرؾ، وا 

 __________
با144-3/130انظر سيرة ابف ىشاـ  (1) ريح وميبيا :  تحقيؽ عمر محمد بعد الخالؽ، والصِّ

(. 356مختار الصحاح ص). المستوى، أف تيب مف مطمع الشمس إذا استوى الميؿ والنيار
. ثـ قاؿ صمى اهلل عميو وآلو: في شرح النيج (2)
حديث أمر الشجرة التي دعاىا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أخرجو اإلماـ أبو العباس  (3)

:  ما لفظو13/214، وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج 141الحسني في المصابيح في السيرة ص
وأما أمر الشجرة التي دعاىا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو فالحديث الوارد فييا كثير مستفيض، قد 

ذكره المحدثوف في كتبيـ، وذكره المتكمموف في معجزات الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو، واألكثروف رووا 
الخبر فييا عمى الوضع الذي جاء في خطبة أمير المؤمنيف، ومنيـ مف يروي ذلؾ مختصرًا أنو دعا 

. ثـ أورد حديث الشجرة مف دالئؿ النبوة لمبييقي. انتيى. شجرة فأقبمت تخدُّ إليو األرض خدِّا
 .إذ(: ب)في  (4)
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سؤاؿ؛ كيؼ خاطب الشجرة مخاطبة العقبلء، وال عقؿ ىناؾ؟ 
وجوابو؛ ىو أف خطاب العقبلء باألمر إنما ىو عمى جية فيمو، واإليتاف بالمأمور عمى الوجو الذي 

أمربو، فأما أمر الجمادات فإنما يكوف عمى جية الوقوؼ عمى حسب الداعية واإلرداة، فمتى أراد 
وجودىا، ودعاه الداعي وجب ال محالة، ومتى لـ يردىا لـ توجد أبدًا فيذا وجو أمرىا، وكونيا ممتثمة 

. لؤلمر



 

 

قسـ ببعض صفات اهلل تعالى التي ال يختص بيا غيره، وىي بعثة األنبياء، : (فوالذي بعثو بالحؽ)
نما ذكره ىا ىنا تشريفًا لمكاف الرسوؿ ورفعًا لمنزلتو . وا 

واهلل لقد : إذا كاف جواب القسـ بالفعؿ الماضي فتارة يكوف بالبلـ وقد، كقولؾ: (ال نقمعت بعروقيا)
: ، وقد يأتي بالبلـ مف دوف قد، كما قاؿ ىا ىنا{َقْد َأْفَمحَ }: جاء زيد، وقد يأتي بغير البلـ كقولو

: النقمعت، قاؿ امرؤ القيس
حمفت باهلل حمفة فاجر لناموا 

 
( 1)فما إف مف حديث وال صالي

 
. كما أمرىا مف غير مخالفة ألمره: إلى الرسوؿ عميو السبلـ: (وجاءت)
. الصوت العظيـ: الدويُّ ىو: (وليا دوي شديد)
رعد قاصؼ إذا كاف شديد : الصوت اليائؿ، يقاؿ: والقصيؼ(: أجنحة الطير (2)وقصيؼ كقصيؼ)

أي تكسره، وىذه الجممة ابتدائية في موضع  (3)الصوت، وريح قاصؼ أيضًا كأنيا تقصؼ ما قابميا
. نصب عمى الحاؿ مف الضمير في جاءت

أراد أف أوراؽ أغصانيا متدلية : (حتى وقفت بيف يدي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مرفرفة)
. رفرؼ الطائر بجناحيو إذا حركيما لموقوع: عمى الرسوؿ، مضطربة مف الريح، يقاؿ

 __________
. 1/696لساف العرب  (1)
. وقصؼ كقصؼ: في شرح النيج (2)
 .ما قابميما(: ب)في  (3)
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أراد األعظـ مف أغصانيا وضعتو (: (1)[صمى اهلل عميو وآلو]وألقت بغصنيا األعمى عمى رسوؿ اهلل)
. ومتيدلة أوراقو عميو (2)عميو، متدلية شجونة

نما قاؿ: المنكب ىو: (وببعض أغصانيا عمى منكب ي) بغصنيا فأفرده : ممتقى الكتفيف مف اإلنساف، وا 
في حؽ الرسوؿ، وببعض أغصانيا فجمعو في حقو ألنو أوسطيا ربما كاف غصنًا عظيمًا ىو 

أعظميا، فميذا ألقتو عمى الرسوؿ وسائر أغصانيا القميمة وضعتيا عمى منكب أمير المؤمنيف يريد 
. أطرافيا

فذكر  ((أيتيا الشجرة إف كنت تؤمنيف باهلل واليـو اآلخر، وتعمميف أني رسوؿ اهلل)): سؤاؿ؛ أراه قاؿ



 

 

ىذه األمور الثبلثة مف بيف سائر عمـو الديف التي يجب عمى اإلنساف اإلقرار بيا، والتصديؽ، 
كصفات اهلل تعالى، ومعرفة حاؿ الثواب والعقاب، واإلقرار بسائر األنبياء، فمـ خص ىذه األمور 

الثبلثة مف بيف سائر العمـو الدينية؟ 
وجوابو؛ ىو إنَّما خصَّ ىذه األشياء الثبلثة تعريضًا بحاؿ ىؤالء الكفرة في كونيـ منكريف ليا غاية 
نكار اليـو اآلخر، وىو غايتيـ وىجيراىـ، ثـ إنكار  اإلنكار بإثبات الشركاء هلل، ونفي الوحدانية، وا 
النبوة أيضًا، وىو الذي عميو تعويميـ في ىذه الحالة، فبل َجَرـَ خصَّ ىذه األمور الثبلثة مبالغة في 

أنو ال بد لكؿ أحد مف التصديؽ بيا، وتنبييًا عمى أنيا ىي التي وقع فييا معظـ خبلؼ الممؿ الكفرية 
مف المشركيف وغيرىـ، وتعريضًا بحاؿ ىؤالء الكفرة في إنكارىا، فأراد أف خبلصة ىذه المعجزات مف 

. جية ال تكوف إال بعد اإلقرار بيا
 __________

. وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
 (.330مختار الصحاح ص. )عروؽ الشجر المشتبكة: الشّْجنة بكسر الشيف وضميا (2)
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أشاىد ىذه المعجزة، وأنظر ُكْنو حاليا، وعجيب داللتيا (: (1)[صمى اهلل عميو وآلو]وكنت عف يمينو )
. عمى تصديقو وتقرير نبوتو

. نظر إعجاب بما رأوا وتفكر حيرة مف لطيؼ صنع اهلل تعالى: (فمما نظر القـو إلى ذلؾ)
. عف االعتراؼ بالنبوة، وتماديًا في ضبلؿ الكفر والجحود: (قالوا عمواً )
. عف قبوؿ الحؽ وأنفة منو، وعمى جية التعنت، ومساعدة األىواء: (واستكباراً )
. تنقسـ نصفيف فيأتي نصفيا: (فمرىا فميأتؾ نصفيا)
. ما كاف مستقرًا ثابتاً  (2)في مكانو وعمى: (ويبقى نصفيا)
. بذلؾ إببلغًا لمحجة وقطعًا لممعذرة ومساعدة ليـ فيما اقترحوه مف ىذه اآلية: (فأمرىا)
. متصاغرًا ألمر اهلل، وممتثبًل لما أراده: (فأقبؿ إليو نصفيا)
في الحضور والوجود، والكاؼ ىذه متعمقة بمحذوؼ، إما في موضع (: وأشده (3)كأعجب إقباؿ)

ما أف يكوف نعتًا لمصدر محذوؼ، أي إقبااًل كأعجب ما يكوف مف اإلقباالت . الحاؿ، وا 
تة: (دوياً ) . بصوت عظيـ إجابة لؤلمر، ومسارعة في مطابقة المراد (4)تخرُّ مصوّْ
. تشتمؿ عميو مف عف يمينو وشمالو(: (5) [صمى اهلل عميو وآلو]فكادت تمتؼ برسوؿ اهلل)
سراعًا فيو (6)إغراقاً : (فقالوا كفراً ) . في الكفر وا 
. قصد المكابرة ورد الحؽ بعد ظيوره:(وعتواً )



 

 

فتكوف الشجرة عمى حالتيا األولى مف غير مخالفة : (فمر ىذا النصؼ فميرجع إلى نصفو كما كاف)
. في حاليا

. فاستمرت حالة الشجرة كما كانت مف قبؿ(: فرجع (7) [صمى اهلل عميو وآلو]فأمره رسوؿ اهلل )
 __________

. زيادة في شرح النيج (1)
. عمى، بدوف واو(: ب)في  (2)
. اإلقباؿ: وفي نسخة أخرى( ب)في  (3)
(. ب)مصوتة، سقط مف  (4)
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (5)
. اغتراقاً : وفي نسخة أخرى( ب)في  (6)
 .و في شرح النيج( ب)زيادة في  (7)
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ْف َيَرْوا ُكؿَّ آَيٍة اَل }: أنيـ ما كاف مرادىـ بيذه االقتراحات إال العناد والمجاج، كما قاؿ تعالى: واعمـ َواِ 
ـْ َباًبا ِمَف السََّماِء َفَظمُّوا ِفيِو }: وقولو تعالى [25:األنعاـ](1){ُيْؤِمُنوا ِبَيا َوَلْو َفَتْحَنا َعَمْيِي
ْلَنا َعَمْيَؾ ِكَتابًا ِفي ِقْرَطاسٍ }: وقولو تعالى [14:الحجر]{َيْعُرُجوفَ  إلى غير ذلؾ مف  [7:األنعاـ]{َوَلْو َنزَّ

لف نؤمف لؾ حتى تتخذ إلى : اآليات، وليذا قاؿ عبد اهلل بف أمية لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو
السماء سممًا، ثـ ترقى فيو، وأنا أنظر إليؾ حتى تأتييا، ثـ تأتي معؾ بصؾٍّل منشور، معو أربعة مف 

(. 2)المبلئكة يشيدوف لؾ أنؾ كما تقوؿ
. لما رأيت ما ىالني مف ىذه المعجزة: (فقمت أنا)
. شيادة لو بالوحدانية، ولو كاف معو إلو غيره لـ يكف األمر ىكذا: (ال إلو إال اهلل)
. لما ظير مف المعجزة الباىرة عمى صدؽ نبوتؾ(: أوؿ مؤمف بؾ يارسوؿ اهلل (3)أنا)
مف االمتثاؿ ألمر اهلل في مجيئيا وذىابيا، وانقساميا : (وأوؿ مف أقّر بأف الشجرة فعمت ما فعمت)

. بنصفيف، إلى غير ذلؾ مف أحواليا العجيبة التي شاىدت
ال بسحر مف جية أحد، وال بعمؿ مف جية الشياطيف والكيَّاف؛ ألف مثؿ ىذا (: (4)بأمر اهلل تعالى)

. ال يمكنيـ فعمو عمى ىذه الحالة، مع أنو لـ يحضر واحد منيـ
 __________

، وىو سيو {ولو جاءتيـ كؿ آية ال يؤمنوا بيا}: وردت اآلية القرآنية الشريفة في النسختيف ىكذا (1)
مف النساخ، والصواب كما أثبتو مف القرآف الكريـ، إال أف يكوف المراد قولو تعالى في سورة يونس 



 

 

. {ولو جاءتيـ كؿ آية حتى يروا العذاب األليـ}: ، فمفظيا ىكذا97:اآلية
. ، والرواية عف عبد اهلل بف عباس2/649الكشاؼ  (2)
. إني: في شرح النيج (3)
 .تعالى، زيادة في شرح النيج (4)
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. مف جية اهلل تعالى(: (1)تصديقًا لنبوتؾ)
جبلاًل لكممتؾ) . عف المخالفة والرد: (وا 
الحاؿ وأعجزىـ ذلؾ، وما وجدوا وجيًا في  (2)لما رأوا ما رأوا مف ذلؾ، وبيرىـ: (فقاؿ القـو كميـ)

بطالو . رّده وا 
: ليس بنبي بؿ: إضراب عمَّا تضمنو الكبلـ، والتقدير فيو: (بؿ)
. مف جممة السحرة: (ساحر)
. عمى اهلل في دعوى الرسالة مف جيتو لو: (كذاب)
. دقيؽ السحر داخؿ في اإلعجاب كؿ مدخؿ، أو يعجب مف رآه وسمعو: (عجيب السحر)
. قد صار ماىرًا، فيده خفيفة في ذلؾ: (خفيؼ فيو)
(. 3)ىذا الذي ادَّعيتو وىو النبوة مف عند اهلل تعالى: (وىؿ يصدقؾ في أمرؾ)
يشيروف بذلؾ إلى ضعؼ عقمو حيث كاف صغيرًا في تمؾ الحالة، (: (4)إال مثؿ ىذا يعنونن ي)

. أويريدوف مف كاف مف أىمؾ ال يحب جري النقص عميؾ في التكذيب
ني لمف قـو التأخذىـ في اهلل لومة الئـ) يشير بذلؾ إلى كونو مف أفاضؿ الصحابة، وأعظميـ : (وا 

. ، وأعرفيـ بحقو(5)حااًل وأشرفيـ منزلة، وأخوفيـ باهلل
. عبلمتيـ عبلمة الصدؽ والوفاء: (سيماىـ سيما الصديقيف)
ال ينطقوف إال فيما يكوف صبلحًا في الديف والدنيا كما يفعمو أىؿ الصبلح : (وكبلميـ كبلـ األبرار)

. والبر
. بالركوع والسجود، والتبلوة وأنواع الخضوعات والتذلبلت: (ُعمَّارالميؿ)
. يستضيء بيـ الخمؽ في نيارىـ عف الشُّبو، وييتدوف بيـ عف ظممات الجيؿ: (ومنار النيار)

 __________
. بنبوتؾ: في شرح النيج (1)
. وقيرىـ(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)



 

 

فقاؿ صمى اهلل عميو : 141بعده في المصابيح في السيرة ألبي العباس الحسني رحمو اهلل ص (4)
حسبي بو وليًا وصاحبًا ووزيرًا، قد أنبأتكـ أنكـ ال تؤمنوف، والذي نفس محمد بيده، لقد )): وآلو وسمـ

(. (عممتـ أني لست بساحر
 .هلل: ظ: عبلمة تظنيف فقاؿ( ب)كتب فوقيا في  (5)
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. ال يخالفوف أحكامو في تحميؿ وال تحريـ، ويطابقونو في جميع أحوالو: (متمسكوف بحبؿ القرآف)
. يظيرونيا، ويحثوف الخمؽ عمى فعميا: (يحيوف سنف اهلل)
. وما كاف مف جية الرسوؿ مف السنف: (وسنف رسولو)

أف أحكاـ الشريعة التي فرضيا اهلل تعالى، وأنزليا عمى الخمؽ منقسمة إلى ما يكوف واجبًا، : واعمـ
وتعريؼ وجوبو مف جية اهلل في كتابو، وىكذا القوؿ في التحريـ والندب، يكوف طريقو مف جية 

الكتاب، وربما كانت ىذه األحكاـ مف جية السنة عمى لساف الرسوؿ عميو السبلـ، فالكتاب حاكـ 
: عمى السنة، والسنة حاكمة عمى الكتاب، وكمو موكوؿ إلى لساف الرسوؿ عميو السبلـ، فميذا قاؿ

، يريد ما كاف معمومًا مف جية (وسنف رسولو)، يريد ما كاف معمومًا مف جية الكتاب، (سنف اهلل)
. السنة كماقررناه

عطاءه مف جية أنفسيـ: (ال يستكبروف) . عف أخذ الحؽ وا 
بالعيف الميممة أي ال يترفعوف عمى أحد، وبالغيف المنقوطة أي ال يصيبيـ غمو فيما ىـ : (وال يعموف)

. إفراط عف الحؽ وتجاوز لو: فيو؛ ألف الغمو ىو
بما يعرض مف الفسادات كالحسد والبغض وغير ذلؾ مف الخصاؿ المفسدة (: (1)وال يفسدوف)

ىبلؾ الحرث والنسؿ . لمقموب، وال يفسدوف في األرض بالبغي والقتؿ والقتاؿ، وا 
. ترتاح بذكر اهلل، وتشتاؽ إلى ثوابو، وعظيـ ما أعدَّ ألوليائو: (قموبيـ في الجناف)
. دائبة في عمؿ الطاعات، وأنواع العبادات كميا: (وأجسادىـ في العمؿ)

وليس يخفى عمى مف لو أدنى فطانة ما اشتممت عميو ىذه الخطبة مف األنواع الوعظية، وتعميـ 
الحكـ الدينية، واإلشارة إلى تعريؼ اآلداب الدنيوية بحيث ال يوجد مجتمعًا في كتاب، وال يحيط بو 

. ويستولي عمى أسراره رمز وال خطاب
 __________

 .وال يعموف وال َيُغّموف وال يفسدوف: في شرح النيج (1)

(4/1570 )



 

 

 

عميو السبلـ لعبد اهلل بف العباس  (1)ومف كبلمو (225)
وقد جاءه برسالة مف عثماف بف عفاف، وىو محصور يسألو فييا الخروج إلى مالو بينبع، ليقؿ ىتؼ 

: الناس باسمو لمخبلفة، بعد أف كاف سألو مثؿ ذلؾ مف قبؿ
قرية مف قرى الحجاز عمى ثماف مراحؿ مف مكة، وعمى ثبلث مراحؿ مف المدينة ، : ينبع ىذه

. المنع: والحصر ىو
أنا قد ذكرنا مف قبؿ عند عروض ذكر عثماف طرفًا مما طعف الناس عميو في خبلفتو في : واعمـ

مواضع متفرقة مف الكتاب ، ونزىنا أمير المؤمنيف عف الرضا بقتمو، وليذا لعف قاتميو، وأنيـ لما قالوا 
: قتموه قاؿ: لو
وما أقدـ عمى قتمو إال . لقتمو وحصره إال أسافؿ الخمؽ وأراذليـ (2)ولـ يتصد (تبًا ليـ آخر الدىر)

نفساف أو ثبلثة مف الغوغاء، واألوباش، والموالي، وقد كاف حصروه في داره ومنعوه عف الشراب 
والطعاـ، فأراد االستعانة بأمير المؤمنيف ليخرج إلى ينبع ليسكف الدىماء، ويقؿَّ كبلـ الناس عميو 

. عميو فيو (3)وطعنيـ عميو في الخبلفة، وقد كاف قبؿ ذلؾ سأؿ أمير المؤمنيف مثؿ ذلؾ ولـ َيِجدْ 
: فقاؿ أمير المؤمنيف

في مقالتو ىذه لي، وىو أف يسألني أف أحوؿ بينو وبيف الناس، (: ، ما يريد عثماف(4)يا ابف عباس)
. ثـ أمرني بترؾ ذلؾ

الدلو : ىو البعير الذي يسنى بو، والغرب ىو: الناضح: (أف يجعمن ي اال جمبل ناضحًا بالغرب)
. العظيمة

. أراد أقبؿ عف رأيو وأدبر عف رأيو، ما أممؾ مف التصرؼ في نفسي شيئاً : (أْقِبْؿ وَأْدِبْر )
 __________

. ومف كبلـ لو(: ب)في  (1)
، وىو خطأ، : وردت في النسخ (2) يتصدى بإثبات األلؼ اليائي في آخره مع دخوؿ حرؼ الجـز

. والصحيح يتصد بحذؼ حرؼ العمة في آخره، كما أثبتو
. أي يغضب عميو (3)
 .يا ابف عباس، زيادة في شرح النيج: قولو (4)

(4/1571 )

 



 

 

. إلى ينبع إلصبلح الحاؿ في ذلؾ: (بعث إليَّ أف أخرج)
. لما خرجت مف أجؿ ذلؾ: (ثـ)
. واترؾ الخروج: (بعث إليَّ أف أقدـ)
في أمره، وال يدري ما يورد  (1)كبلـ مف اليممؾ رأيو، وال يثبت: (!ثـ ىو اآلف يبعث إليَّ أف أخرج)

. ويصدر مف األمور كميا
أراد أنو جادؿ عنو غاية المجادلة، وخشية اإلثـ : (واهلل لقد دفعت عنو حتى خشيت أف أكوف آثماً )

التي ذكرىا أمير المؤمنيف إنما ىو مف جية أف الناس نقموا عميو مظالـ أخذىا عمييـ فدافع عنو 
خشيت أف أكوف آثمًا، : حتى خشي أف يكوف دفاعو منعًا لمناس عف أخذ مظالميـ منو، فميذا قاؿ

. يريد مف ىذه الجية
. أف إىراؽ دمو الشؾ في كونو خطأ، ويدؿ عمى خطأىـ في قتمو، أوجو ثبلثة: واعمـ

فؤلف ما عرض مف ىذه الحوداث إنما توجب عزلو وال توجب قتمو، فإقداميـ عمى قتمو يكوف : أما أوالً 
. خطًأ ال محالة

فؤلنو لو قدَّرنا وجوب القتؿ عميو، فؤلي شيء كاف منعو مف الطعاـ والشراب في داره : وأما ثانياً 
. وحصره
نما يكوف مف : وأما ثالثاً  فؤلنو لو استحؽ القتؿ، فالمتولي لذلؾ ال يكوف ىـ سفمة الناس وأوباشيـ، وا 

. صبلحًا، فباف أف قتمو خطأ ال محالة (2)جية أىؿ الديف والمسمميف إذا رأوا لذلؾ
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ يحث فيو أصحابو عمى الجياد  (226)
. أي طالب منكـ تأدية شكر أياديو ونعمو عميكـ: (واهلل مستأديكـ شكره)
يريد األمر والنيي، واإليراد واإلصدار، والحؿ والعقد، والتصرؼ في الناس بالحؽ، : (ومورثكـ أمره)

ـْ ُخَمَفاَء }: العامة، واألمر الذي يرضيو، كما أشار إليو بقولو تعالى (3)والسيرة فييـ بالمصمحة َوَيْجَعُمُك
[. 62:النمؿ]{اأَلْرضِ 

 __________
. وال تثّبت(: ب)في  (1)
. في ذلؾ(: ب)في  (2)
 (.ىامش في ب)بالمصالح : في نسخة (3)
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المدة تجعؿ لسباؽ : التوقؼ والتمبث، والمضمار ىي: اإلمياؿ ىو: (ومميمكـ في مضمار ممدود)
. الخيؿ، والغرض بمدة تطويمو، وغرضو المدة المضروبة في الدنيا

التخاصـ، : ما يوضع بيف أىؿ السباؽ مف األخطار، والتنازع ىو: السبؽ بالتحريؾ: (لتتنازعوا سبقو)
. أي كؿ واحد يدعي أنو السابؽ فيأخذ السبؽ

الغرض الجد والتشمير في أمر الجياد، مف جية أف الواحد إذا أراد استنياض : (فشدوا عقد المآزر)
. ، شدَّ ُعْقَدة إزاره كيبل ينحؿَّ فيشغمو عف المقصود(1)أمر مف األمور

أراد اقطعوا التنعـ بالمآكؿ الطيبة والتمذذ بيا، وال يشغمكـ عف الجياد، (: فضوؿ الخواصر (2)وأطروا)
. ضربو فأطرَّ يده أي قطعيا، وىو بالطاء بنقطة مف أسفميا: القطع، مف قوليـ: واالطرار ىاىنا

القطع وتوطيف النفس عمى إمضاء الفعؿ، وترؾ التردد فيو، : العزيمة ىو: (ال تجتمع عزيمة ووليمة)
طعاـ العرس، والغرض مف ىذا ىو أف الجد في األمور والترفو والتنعـ بالطيبات ال : والوليمة

. يجتمعاف، فكنى بيذا الكبلـ عما ذكرناه
أراد أف اإلنساف إذا كاف عازمًا عمى أمر يفعمو في الغد ثـ ناـ : (!ما أنقض، النـو لعزائـ اليـو)

واستراح في تمؾ الميمة، فإنو ينقض ال محالة النـو ما كاف قد قطع عمى فعمو في الغد، والغرض مف 
. ىذا ىو أف الراحة وتذكرىا تفتر عف تحمؿ المشاؽ العظيمة

ـَ، لتذاكير اليمـ) يعني أف ظممة الميؿ تدعو إلى النـو واالستراحة، وتمحو ما تذكره : (!وأمحى الظَُّم
. اليمـ مف تحمؿ المشاؽ في طمب معظمات األمور وكفاية الميمات

 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ اقتص فيو ذكر ما كاف منو بعد اليجرة ويذكر لحاقو بو  (227)

 __________
(. ب)مف األمور، سقط مف : قولو (1)
 .واطووا: في شرح النيج (2)

(4/1573 )

 

يريد أني خرجت مف مكة أقتص أثره وأسمؾ (: (1)[صمى اهلل عميو وآلو]فجعمت أتبع مأخذ رسوؿ اهلل)
. طريقو التي سمكيا

كنت ُأغطّْي خبره وأعمـ بو مف بدء خروجي مف مكة إلى  (2)أراد بوطئ الذكر ىو أنني: (فأطأ ذكره)
عف ىذا المعنى، وىو مف لطيؼ الكناية  (أطأ ذكره): أف انتييت إلى ىذه الغاية، فكنى بقولو
. وغريبيا، وأبمغيا في الفصاحة وعجيبيا

ليو ينسب الشاعر العرجي: (حتى انتييت إلى العرج) ، وىو مف (3)وىو قرية بيف مكة والمدينة، وا 



 

 

أوالد عثماف بف عفاف، والسبب في ذلؾ ىو أف الرسوؿ عميو السبلـ لما أذف اهلل لو في اليجرة أمر 
أمير المؤمنيف باإلقامة بعده لردّْ الودائع، وقضاء الديوف التي عميو بعده، فمما فرغ مف ذلؾ تبعو 

. ، فكنى بيذه الكناية العجيبة عف ذلؾ(4)يقتصُّ أثره
 __________

. وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
. أني(: ب)في  (2)
 ، ى120ىو عبد اهلل بف عمر بف عمرو بف عثماف بف عفاف األموي القرشي، المتوفى نحو سنة  (3)

شاعر غزؿ مطبوع، كاف مشغوفًا بالميو والطرب، وكاف مف األدباء الظرفاء، وىو صاحب البيت 
: المشيور

أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
 

ليـو كريية وسداد ثغر 
 

(. 4/109انظر األعبلـ ). ولو ديواف شعر مطبوع
: ، عف ابف إسحاؽ ما لفظو36قاؿ العبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير في الروضة الندية ص (4)

وأقاـ عمي رضي اهلل عنو بمكة بعد النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ثبلث -: أي ابف إسحاؽ-قاؿ 
لياؿ وأياميا حتى أدى عنو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ الودائع التي كانت عنده لمناس، حتى إذا فرغ 

منيا لحؽ برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فنزؿ معو عمى كمثـو بف ىدـ ولـ يقـ بقبا إال ليمة أو 
، وشرح 228-226وانظر المصابيح في السيرة لئلماـ أبي العباس الحسني ص). انتيى. ليمتيف

 (.306ػ13/303النيج البف أبي الحديد 
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بو  (1)أي أني أذكر ما وصاني: (أطأ ذكره): وزعـ الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني أف مراده بقولو
، وىذا مف تعسفاتو، فإف ىذه الكناية ال تستعمؿ فيما (2)مف أني ال أسمؾ الجادة خوفًا مف قريش

. ذكره، واألحؽ في معناىا ما ذكرناه، واهلل أعمـ
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ  (228)
. يريد سعة الحياة ومتنفسيا، ومدة اآلجاؿ المضروبة: (فاعمموا وأنتـ في َنَفِس البقاء)
ألف اإلنساف ما داـ حيًا تكوف صحيفة أعمالو منشورة في يد الممؾ الموكؿ بيا، : (والصحؼ منشورة)



 

 

ذا مات طويت . يكتب فييا كؿ مافعؿ وا 
ال يزاؿ مف لطؼ اهلل ورحمتو عمى ىذه الحالة حتى يغرغر بالموت ويزوؿ : (والتوبة مبسوطة)

. االختيار، فعندىا ينسدُّ بابيا، ويطوى بساطيا
والمتولي عف اهلل تعالى، وعف اإلقباؿ إلى طاعتو يدعى بالرجز والوعيد، والتخويؼ : (والمدبر ُيْدَعى)

. الشديد
. واإلسراع إلى التوبة (3)لو العودة: (والمسيء يرجى)
يروى بالجيـ، وأراد بجمود العمؿ انقطاعو، وذىابو بالموت، كالماء إذا جمد : (قبؿ أف يجمد العمؿ)

، وىو السكوف مف خمدت النار إذا سكف ليبيا، (4)فإنو ينقطع عف الجرياف، ويروى بالخاء بنقطة
. والمعنى فييما قريب

. الميؿ التؤدة واإلرواد، وىواالسـ مف اإلمياؿ واالستمياؿ: (وينقطع الميؿ)
. مدة األعمار المضروبة ليا: (وتنقضي المدة)
. بحضور أمارات الساعة، وزواؿ االختيار باإللجاء: (وُيَسدُّ باب التوبة)
. عف الكتابة والحفظ لؤلعماؿ، وتطوي األعماؿ كميا: (وتصعد المبلئكة)

 __________
. أوصاني: في أعبلـ النيج (1)
-. خ-أعبلـ النيج  (2)
. العود(: ب)في  (3)
 .أي يخمد، كما ىو في شرح النيج (4)
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ىذا خبر في معنى األمر، وأراد فميأخذ امرؤ مف نفسو، أراد أنو إذا أخذ في : (فأخذ امرؤ مف نفسو)
طاعة اهلل تعالى ورضاه، ومنعيا عف اتباع الشيوات واستيفاء المذات في حياتو فإنو يكوف آخذًا مف 

. نفسو ما ينفعيا في اآلخرة
أي مف أجؿ نفسو وىو تمييد حاليا عند اهلل تعالى، واستحقاؽ الثواب العظيـ مف جية اهلل : (لنفسو)

. تعالى فيحصؿ لو الفوز بو
الصالحة وىو حي لما يكوف  (1)أراد وأخذ مف حياتو باالجتياد في األعماؿ: (وأخذ مف حي لميت)

. بعد الموت
ما ِممَّا في يده مف األمواؿ فإنيا فانية  (3)أراد إما مف(: (2)ومف فاني) الدنيا فإنيا فانية منقطعة، وا 

. منقطعة



 

 

ما الثواب فإنو أيضًا ال انقطاع لو: (لباقي) . أراد إما اآلخرة فإنيا باقية ال نياية ليا، وا 
. ومما يذىب عف يديو ويزوؿ بالموت، والتفرؽ واالنقطاع: (ومف ذاىب)
. وىي اآلخرة أو الجنة: (لدائـ)
. أراد ليخؼ اهلل امرؤ: (امرؤ خاؼ اهلل)
. يعني والعمر حاصؿ إلى األجؿ الذي قدَّره اهلل تعالى وحتمو: (وىو معمَّر إلى أجمو)
َيْوَمِئٍذ }: البد مف عرضو عمى اهلل تعالى وتحققو وانتقاده، كما قاؿ تعالى: (ومنظور إلى عممو)

ـْ َخاِفَيةٌ  [. 18:الحاقة]{ُتْعَرُضوَف اَل َتْخَفى ِمْنُك
يعني ليمجـ امرؤ نفسو بمجاميا، وىو كناية عف زجرىا بالوعيد وكفَّيا : (امرؤ ألجـ نفسو بمجاميا)

. بالتخويؼ
في أنؼ  (4)أخذًا لذلؾ مف زماـ البعير، وىو عبارة عف الخيط الذي تشد بيا الُبَرة: (وزمَّيا بزماميا)

. البعير
. يريدقبضو إليو: (فأمسكيا بمجاميا)

 __________
. باألعماؿ(: ب)في  (1)
. مف فاٍف لباؽٍ (: ب)في  (2)
(. ب)مف، سقط مف  (3)
 (.1630القاموس المحيط ص. )حمقة في أنؼ البعير أو في لحمة أنفو: اْلُبَرةُ  (4)
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صمى اهلل ]مناىيو التي نيى عنيا، وقبحيا مف جية العقؿ، وعمى لساف نبيو : (عف معاصي اهلل)
(. 1 )[عميو وآلو وسمـ

. كما يقاد الجمؿ المخشوش بزمامو: (وقادىا بزماميا)
((: 2)إلى طاعة اهلل تعالى)

سؤاؿ؛ أراه جعؿ المجاـ في حؽ المعاصي، وجعؿ الزماـ في حؽ الطاعات، وكؿ واحد منيما يحتاج 
إلى إكراه النفس عمى فعؿ الطاعة، والكؼُّ عف المعصية؟ 

وجوابو؛ ىو أف المجاـ المحالة أممؾ لرأس الفرس مف الزماـ لرأس الجمؿ، فميذا خصَّ المعاصي 
يثار الشيوات العاجمة مف أجميا، فبل بد مف أف  بالمجاـ لما في النفوس مف محبتيا والتقحـ عمييا، وا 

. يكوف في مقابميا زاجر قوي
يا بالزماـ لكونيا دوف ذلؾ،  فأما الطاعات فانجذاب النفس إلييا يكوف بداعي الترغيب، فميذا خصَّ



 

 

. عف المعصية، وتارة يكوف بإكراىيا عمى عمؿ الطاعة (3)فالتكميؼ تارة يكفُّيا عف التوثب
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ في شأف الحكميف، وذـ أىؿ الشاـ  (229)
(. 4)يشير بذلؾ إلى قسوة قموبيـ وغمظتيا وفظاظتيا: (جفاة)
: أسافؿ الناس وأراذليـ، وأنشد المبرد: (طغاـ)

إذا كاف المبيب كذا جيواًل 
 

فما فضؿ المبيب عمى الطغاـ 
 

. وىـ أوغاد الناس
ليس الغرض أنو جرى عمييـ الرؽ، فإف المعمـو خبلفو مف حاليـ، لكف العرب تكني عف : (عبيد)

. شرار الناس بالعبيد إذ ال حسب ليـ، وال ُخُمؽ يردىـ عف المـؤ والقبيح
: حثالة الناس، قاؿ الشاعر: جمع َقَزـ بالتحريؾ، وىـ: (أقزاـ)

إذا الخيؿ جالوا في كواثبيا  (5)وىـ
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
. الوثوب عمى: ظ: بقولو(: ب)ظنف فوقيا في  (3)
. وفضاضتيا، بالضاد المعجمة، وىو تحريؼ: في النسخ (4)
، : في نسخة (5)  (.ىامش في ب)قـو
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( 1)فوارس الخيؿ ال ميؿ وال َقَزـُ 
 
. أي مف كؿ ناحية: (جمعوا مف كؿ أوب)
ال يرجعوف  (2)أي مف كؿ مكاف ذي شوب، وأراد أنيـ مشوبوف في أنسابيـ: (وتمقطوا مف كؿ شوب)

(. 3)إلى حسب صميـ
لى جيميـ بأحكاـ اهلل : (ممف ينبغي أف يفقَّو ويؤدَّب) يشير إلى جبلفتيـ فيحتاجوف إلى األدب، وا 

. فيحتاجوف إلى التفقو في دينو



 

 

. اآلداب الحسنة، أو معالـ الديف إذ ىو جاىؿ بيا: (ويعمَّـ)
يروى بالداؿ بنقطة مف أسفميا، مف الدربة بالشيء وىو اعتياده وتكريره مرة بعد مرة : (ويدرَّب)

: لمحكمة، قاؿ الشاعر
وفي الحمـ إدىاف وفي العفو دربة 

 
منجاة مف الشر فا صدؽ  (4)وفي الصدؽ

 
. ويروى بالذاؿ بنقطة مف أعبلىا، واشتقاقو مف الذربة، وىي حدة المساف، واألوؿ أقوى

. جعؿ ىذا كناية عف نقصاف عقمو، كما يولَّى عمى الصبي والعبد والسفيو: (ويولَّى عميو)
. كما يؤخذ عمى أيدي السفياء عف عمؿ القبيح، لفقد تمييزىـ وتوخييـ لممصالح :(ويؤخذ عمى يديو)
أىؿ التقوى والورع، واألحساب العالية، الذيف عمموا عف اهلل وفيموا : (ليسوا مف المياجريف واألنصار)

. عف رسولو، وفازوا بالخير كمو، وأحرزوا الفبلح بحذافيره
. توطَّنوا دار اإليماف واليجرة(: الذيف تبوءوا الدار (5)وال مف)
. واتخذوا اإليماف مباءة يسكنوف فييا فبل يرتحموف عنيا: (واإليماف)
ف القـو اختاروا) . مف الرجاؿ في التحكيـ: (أال وا 

 __________
، وأورد البيت ابف أبي الحديد في شرح النيج (3/83لساف العرب)البيت ىو لزياد بف منقذ  (1)

. كتائبيا: كواثبيا، فيو: ، وقولو ىنا13/310
(. ىامش في ب)في آبائيـ، : في نسخة (2)
. خالصو: صميـ الشيء (3)
(. 1/962انظر لساف العرب )والبيت ىو لكعب بف زىير . وفي الصبر(: ب)في  (4)
 .مف، زيادة في شرح النيج (5)
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. مف أجؿ ما يتعمؽ بخاصتيـ في ذلؾ: (ألنفسيـ)
يعني أف أىؿ الشاـ معاوية وأصحابو اختاروا لمتحكيـ عمرو بف العاص، : (أقرب القـو مما يحبوف)

. وىو يدير الحيمة ليـ فيما يحبونو ويكوف مصمحًا لحاليـ
نكـ اخترتـ ألنفسكـ) . مف أجؿ إصبلحيا: (وا 
يعني وأنتـ اخترتـ أبا موسىاألشعري وليس ىذا بسديد الرأي، ألف أبا (: القـو مما تكرىوف (1)أقرب)



 

 

موسى شاؾّّ أو متيـ في صبلح أحوالكـ، ومف أجؿ ىذا كاف منو مف الخدع والمكر في التحكيـ ما 
. كاف
. يشير إلى تحقيؽ الشؾ والتيمة في حقو(: عيدكـ بعبد اهلل بف قيس (2)إنما)
: يعني أبا موسى، فإنو: (باألمس)
. باألمس(: (3)قاؿ)
. يشير إلى أنيـ ليسوا عمى بصيرة في قتاليـ مع أمير المؤمنيف: (إنيا فتنة)
فمف ىذه حالو : ، يقوؿ(4)شاـ السيؼ إذا رفعو وغمده في ِقَراِبو: (فقطّْعوا أوتاركـ، وشيموا سيوفكـ)

ال يستنصح، وال يكوف حكمًا فيما يتعمؽ باألمور الدينية، فقد وقع منكـ الخطأ أواًل بتحكيمو، وىو 
. عمى خبلؼ رأيي ومشورتي

غماد السيوؼ: (فإف كاف صادقاً ) . فيما قاؿ مف قطع األوتار، وا 
ـَ سار وال أحد ىناؾ يكرىو: (فقد أخطأ بمسيره غير مستكره) . أراد فإذا كاف شاكًا في قتاليـ َفِم
ف كاف كاذباً ) . فيما قالو مف ذلؾ: (وا 
غماد سيوفيـ وىـ عمى الحؽ وبصيرة: (فقد لزمتو التيمة) الجياد،  (5)كيؼ يأمرىـ بتقطيع أوتارىـ، وا 

: فمف ىا ىنا صار متيمًا في دينو، فإذا كاف وال بد مف التحكيـ وأنتـ عمى عزمو
. الدفع في الصدر كناية عف الخصاـ والمحاّجة: (فادفعوا في صدر عمرو بف العاص)

 __________
. دوف(: ب)في  (1)
نما: وشرح النيج( ب)في  (2) . وا 
(. ب)يقوؿ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. غمد السيؼ: الِقَراب (4)
 (.ىامش في ب)ونصرة : في نسخة (5)
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فإنو يقاومو ويصاولو، وال يغدره وال يخدعو، فإف عبد اهلل بف العباس كاف في :(بعبد اهلل بف العباس)
. وال خديعتو (1)غاية الذكاء والكياسة، فبل يجوز عميو مكر عمرو

روادىا بكـ: (وخذوا ميؿ األياـ) . سكونيا، وا 
. أراد احفظوا مف كاف بعيدًا منكـ مف أىؿ الديف: (وحوطوا قواصي اإلسبلـ)
يشير إلى ما اختصوا بو مف الذؿ؛ ألنو لو كانت ليـ ىيبة لـ يغزوا : (أال تروف إلى ببلدكـ تغزى)

. ما غزي قـو إلى عقر دارىـ إال ذلوا: إلى عقر دارىـ، وربما قيؿ



 

 

ـْ ترمى) لى َصَفاِتُك الحجر األممس الصمب، يشير بذلؾ إما إلى نفسو؛ ألنو ىو عمدة : الصفاة: (وا 
ما إلى أفنية الدور أي ترمى بالحجارة . أمرىـ، وا 

 
عميو ]ومف خطبة لو عميو السبلـ، وىي آخرخطبة يذكر فييا آؿ محمد، صموات اهلل  (230)
عمييـ أجمعيف (2)[و
ليـ فييا منزلة العيش، فكما أف الحيواف ال يمكف قواـ حياتو إال : (ىـ عيش العمـ) استعارة بالغة، نزَّ

. بالعيش،فيكذا ال يمكف قواـ العمـ إال بيـ
. ألف مف كاف حياتو في شيء، فموتو يكوف في نقيض ذلؾ الشيء: (وموت الجيؿ)
. ما ىـ عميو مف الصفح والتغاظي، وكظـ الغيظ: (يخبركـ حمميـ)
الواسع؛ ألف ىذه األمور إنما تكوف حاصمة في حؽ مف عمـ حقيقة الحاؿ، وأحاط (: (3)عف عمميـ)

. بعمـو اآلخرة، أو يريد عف عمميـ بما في الحمـ مف الخصاؿ العظيمة، واآلراء المحمودة
لما كاف صمتيـ ال يكوف إال عف حكمة وصواب، فإذا انتقموا عف : (وصمتيـ عف حكـ منطقيـ)

الصمت كاف أدخؿ في الحكمة أيضًا وأوقع؛ ألنيـ ينتقموف مف الصواب إلى األصوب، ومف الحؽ 
. إلى األحؽ

 __________
. عمرو بف العاص(: ب)في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
 .وظاىرىـ عف باطنيـ: بعده في شرح النيج (3)
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سؤاؿ؛ النطؽ أدؿ عمى الصواب مف السكوت والصمت، فأراه ىا ىنا جعؿ الصمت ىو الدليؿ، ومف 
حؽ النطؽ أف يكو ف أحؽ بالداللة؛ لكونو أظير وأقوى، وأدؿ عمى المقصود؟ 

وجوابو؛ ىو أنو أراد المبالغة بما ذكره، فإف الصمت إذا كاف دليبًل عمى صوابيـ، وأنيـ ال يصمتوف 
إال عف حكمة، وعصمة مف اهلل تعالى، فكيؼ حاؿ النطؽ فيو ال محالة بالداللة عمى الصواب 

. أحؽ، وبو أولى وأخمؽ
. فيعدلوف عنو إلى غيره: (ال يخالفوف الحؽ)
. ىذا حؽ، ويقوؿ اآلخر عكسو وخبلفو: فيقوؿ بعضيـ: (وال يختمفوف فيو)
. أساطينو التي يرتفع عمييا أساسو وأبنيتو، وعمييا يظير مناره(: دعائـ اإلسبلـ (1)ىـ)
دخائمو الحسنة التي يعتصـ بيا كؿ أحد، ويمجأ إلييا وتكوف عمدة لو في : (ووالئج االعتصاـ)



 

 

. إسبلمو وديانتو
يشير إلى نفسو، بعد اضطراب األمر في خبلفة عثماف، وظيور (: نصابو (2)بيـ عاد الحؽ في)

. الفتنة بقتمو، واضطراب أمر المسمميف في ذلؾ
ذىب وزاؿ ما كاف مف األحاديث الباطمة، أو يشير بذلؾ إلى حرب : (وانزاح الباطؿ عف مقامو)

معاوية والخوارج، وما كاف مف الفتنة، بسبب حربيـ وحرب أىؿ الجمؿ؛ فإف الفتنة ىناؾ كانت 
عظيمة، ولكنيا صغرت باإلضافة إلى ما كاف مف عنايتو في الديف بحربيـ، وتحصيؿ البصيرة في 

انزاح الباطؿ عف مقامو، يشير : أحكاميـ، فزالت تمؾ األمور كميا ببركتو، وحميد سعايتو، فميذا قاؿ
. إلى تمؾ الحاالت العظيمة، وارتباؾ األمر وعظمو مف أجؿ ذلؾ

عف أصمو الذي نبت منو، بما كاف مف اقتطاع الدابر لمف ذكرناه، : (وانقطع لسانو عف منبتو)
. واستئصاؿ الشأفة

. َفِيُموه وأحكموا المراد منو وأوضحوه: (عقموا الديف)
 __________

. وىـ: في شرح النيج (1)
 .إلى: في شرح النيج (2)
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ـَ مف وعى وتدبَّر األمر في أولو وعاقبتو، واستباف الرشد في بدايتو ونيايتو(: (1)عقؿ وعاية) . َفْي
وليس الغرض مما فيموه ىو روايتيـ لو، وسماعيـ أللفاظو؛ فإف مثؿ ىذا : (ال عقؿ سماع ورواية)

ليو اإلشارة بقولو تعالى َوَتِعَيَيا ُأُذٌف }: وبقولو تعالى [37:ؽ]{ِلَمْف َكاَف َلُو َقْمبٌ }: اليكوف نافعًا، وا 
[. 12:الحاقة]{َواِعَيةٌ 

ف) . ال ُيْحَصْوَف، يريد ُقصَّاص اآلثار، ورواة األخبار(: رواة العمـ كثير (2)وا 
. جمع راعي، وىو الذي يرعى العمـ بالعمؿ بو، ويحوطو بالتفقو فيو: الرعاة: (ورعاتو قميؿ)

وبتماـ ما ذكرناه وقع االنتياء مف شرح خطب أمير المؤمنيف، وىو القطب األوؿ مف أقطاب الكتاب 
. المؤسس عمييا كما ذكرناه في صدره

إنيا قد اشتممت عمى الترغيب والترىيب، وبياف صفات الثواب والعقاب، وأحواؿ الجنة والنار، : وأقوؿ
وأىواؿ القيامة، وذكر الموت، وغير ذلؾ مف أمور اآلخرة وأحواليا ما ال يوجد في كبلـ الخطباء، وال 

إف أبمغ مف وعظ مف المتقدميف الحسف : تسمح بو قريحة واحد مف البمغاء، ومصداؽ ىذه المقالة
(. 3)البصري، وأحسف مف خطب منيـ واصؿ بف عطاء

 __________



 

 

. عقؿ وعاية ورعاية: في شرح النيج (1)
. فإف: في شرح النيج (2)
 رأس المعتزلة ومف أئمة البمغاء [ ى131-80]واصؿ بف عطاء الغزاؿ، أبو حذيفة : ىو (3)

النفس )والمتكمميف، ولد بالمدينة، ونشأ بالبصرة، وكاف ممف بايع لمحمد بف عبد اهلل بف الحسف 
أصناؼ المرجئة، والمنزلة بيف المنزلتيف، : في قيامو عمى أىؿ الجور، لو تصانيؼ منيا (الزكية

 (.109-8/108انظر األعبلـ). ومعاني القرآف وغيرىا
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بف نباتة، وأبمغ مف وعظ مف المتأخريف أيضًا ىو ابف  (1)وأعجب مف خطب مف المتأخريف يحيى
، فيؤالء األربعة ممف تقدـ وتأخر قد فاقوا أىؿ زمانيـ في الخطب والوعظ، وأنت إذا (2)الجوزي

أعممت الفكرة في ذلؾ، وحققت النظر وجدت كبلماتيـ كميا التداني أقصر خطبة مف خطب أمير 
المؤمنيف، وال أحقر موعظة مف مواعظو الشافية، وما ذاؾ إال ألنو سبؽ وقصروا، وتقدَّـ وتأخروا، 

. وآتاه اهلل مف ذلؾ ما لـ يؤت أحدًا مف العالميف
 

فيرس الموضوعات 
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في الوعظ

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا مف تقدـ مف القروف الماضية

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا صفة النار وحاليا
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المتقيف، ويصؼ أحواليـ

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المنافقيف
 __________

يحيى بف نباتو، كذا ورد االسـ في النسختيف، والصواب أبو يحيى بف نباتو، وىو عبدالرحيـ بف  (1)
 صاحب الخطب المنبرية، ولد في [ ى374-335]محمد بف إسماعيؿ بف نباتو الفارقي، أبو يحيى 

ونسبتو إلييا، وسكف حمب فكاف خطيبيا، واجتمع بالمتنبي في خدمة سيؼ  (بديار بكر)ميافارقيف 
(. 348-3/347انظر األعبلـ ). الدولة الحمداني، توفي بحمب، ولو ديواف الخطب المنبرية مطبوع

 عالـ [ ى597-508]ىو عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج  (2)
تمقيح : بالتأريخ والحديث، مولده ووفاتو ببغداد، وىو كثير التصانيؼ، لو نحو ثبلثمائة مصنؼ منيا



 

 

فيـو أىؿ اآلثار في مختصر السير واألخبار، وروح األرواح، وتمبيس إبميس، والمدىش في المواعظ 
 (.317-3/316انظر األعبلـ ). وغرائب األخبار، والمنتظـ في تأريخ المموؾ واألمـ وغيرىا
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_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أحواؿ القيامة
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا

_ … _ [ينبو فييا عمى فضيمتو لقبوؿ قولو وأمره ونييو] (ع)ومف خطبة لو 
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا اإلسبلـ
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يوصي بو أصحابو

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فيو عقوبة مف مضى مف األمـ والقروف
_ … _ [في معاوية] (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ عند دفف سيدة النساء فاطمة عمييا السبلـ
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر الدنيا

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب بو أصحابو، وكاف كثيرًا ما ينادييـ بو
كمَّـ بو طمحة والزبير بعد أف بايعو الناس بالخبلفة، وقد عتبا مف ترؾ مشورتيما  (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ واالستعانة في األمور بيما
_ … _ وقد سمع قومًا مف أصحابو يسبوف أىؿ الشاـ (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ وقاؿ عميو السبلـ بصفيف وقد رأى الحسيف يتسرع لمحرب
_ … _ وقاؿ عميو السبلـ لما اضطرب عميو أصحابو في أمرالحكومة

_ … _ بالبصرة، لما دخؿ عمى العبلء بف زياد الحارثي يعوده (ع)ومف كبلـ لو 
_ وقد سألو سائؿ عف أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس مف اختبلؼ األخبار  (ع)ومف كبلـ لو 

 _ …
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فيو خمؽ السماء

_ … _ كاف يستنيض بيا أصحابو إل ى جياد أىؿ الشاـ في زمانو(ع)ومف خطبة لو
_ … _ [في تمجيد اهلل وتعظيمو] (ع)ومف خطبة لو 
_ … _ يصؼ جوىر الرسوؿ ويصؼ العمماء ويعظ بالتقوى (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ ومف دعاء لو عميو السبلـ كاف كثيرًا ما يتضرع بو
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ بصفيف



 

 

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ عمى جية الدعاء
 _… _  (ع)في ذكر السائريف إل ى البصرة لحربو  (ع)ومف كبلـ لو 
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… _ لما مرَّ بطمحة بف عبيد اهلل وعبد الرحمف بف عتاب وىما قتيبلف يـو الجمؿ (ع)ومف كبلـ لو 
 _

_ … _ [في وصؼ السالؾ الطريؽ إلى اهلل سبحانو] (ع)ومف كبلـ لو 
ـُ اْلَمَقاِبرَ : بعد تبلوتو (ع)ومف كبلـ لو  ـُ التََّكاُثُر، َحتَّى ُزْرُت _ … _ َأْلَياُك
ـْ ِتَجاَرٌة واََل َبْيٌع َعْف ِذْكِر المَّوِ : عند تبلوتو (ع)ومف كبلـ لو  _ … _ ِرَجاٌؿ اَل ُتْمِييِي
َؾ ِبَربَّْؾ اْلَكِريـِ : قالو عند تبلوتو (ع)ومف كبلـ لو  _ … _ َياَأيَُّيا اإِلنَساُف َما َغرَّ

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب بو أخاه عقيؿ بف أبي طالب
_ … _ ومف دعاء لو عميو السبلـ كاف يدعو بو

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا
_ … _ ومف دعاء لو عميو السبلـ كاف يدعو بو

_ … _ [يريد بو بعض أصحابو] (ع)ومف كبلمو 
_ … _ في وصؼ بيعتو بالخبلفة (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الموت
_ … _ بذي قار، وىو متوجو إلى البصرة  (ع)ومف خطبة لو 
كمـ بو عبد اهلل بف زمعة وىو مف شيعتو، وذلؾ أنو قدـ عميو في خبلفتو يطمب  (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ منو ماالً 
_ … _ [في فضؿ أىؿ البيت ووصؼ فساد الزماف] (ع)ومف كبلـ لو 
رواه ذعمب اليماني عف أحمد بف قتيبة عف عبد اهلل بف يزيد عف مالؾ بف ] (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ [دحية
_ … _ وتجييزه (ص)قالو وىو يمي غسؿ رسوؿ اهلل  (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في التوحيد
… _ في التوحيد، وتجمع ىذه الخطبة مف أصوؿ العمـ ما ال تجمعو خطبة غيرىا (ع)ومف خطبة لو 

 _
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المبلحـ
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الموت



 

 

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا اليجرة
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الموت وأىوالو

 _… _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا
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_ … _ القاصعة: ومف خطبة لو عميو السبلـ تسمى
_ … _ ومف كبلمو عميو السبلـ لعبد اهلل بف العباس

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يحث فيو أصحابو عمى الجياد
_ … _ اقتص فيو ذكر ما كاف منو بعد اليجرة ويذكر لحاقو بو (ع)ومف كبلـ لو 
_ … _ [في المسارعة إلى العمؿ] (ع)ومف خطبة لو 

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في شأف الحكميف، وذـ أىؿ الشاـ
_ … _  (ص)وىي آخرخطبة يذكر فييا آؿ محمد  (ع)ومف خطبة لو 

 _… _ فيرس المحتويات
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الديباج الوضي 
 (السفر الثاني)في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي

 المجمد الخامس
 

الديباج الوضي 
في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي 

لئلماـ األعظـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ 
 

تحقيؽ 
 خالد بف قاسـ بف محمد المتوكؿ
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 القطب الثاني مف كبلـ أمير المؤمنيف
 في الكتب والرسائؿ والعيود والوصايا

ويدخؿ في ذلؾ رسائمو إلى أعدائو، وأمراء ببلده، وما اختير مف عيوده إلى عمالو ووصاياه ألىمو 
. وأصحابو

ِكَتاَب }: الفرض والحكـ، قاؿ اهلل تعالى: أف الكتاب عبارة عف القرطاس المكتوب فيو، والكتاب: واعمـ
: أي فرضو، قاؿ الشاعر [24:النساء]{المَِّو َعَمْيُكـْ 

يا ابنة عمي كتاب اهلل أخرجني 
( 1)عنكـ وىؿ أمنعفَّ اهلل ما فعبل

 
والعيد أيضًا عبارة عف األماف والموثؽ، وىو ىا ىنا عبارة عمَّا يوصي بو أمراءه، والذيف يقمدىـ أمر 

. الببلد والخراجات
: عبارة عمَّا يرسؿ بو مف مو ضع إلى موضع، والرسوؿ أيضًا الرسالة، قاؿ: وأما الرسالة فيي

أال أبمغ أبا عمرو رسواًل 
 

( 3)غني (2)بأني عف فتاحتكـ
 

عبارة عف الكبلـ الذي يعيده إلى األمراء والعماؿ، والكؿ مف ىذه األشياء معانييا : وأما الوصية فيي
. متقاربة، والغرض ىو التعويؿ عمى المعاني

. ونشرع اآلف في شرح كتبو مستعينيف باهلل وىو خير معيف
 
( 4) [بسـ اهلل الرحمف الرحيـ]
 ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أىؿ الكوفة عند مسيره مف المدينة إل ى البصرة (1)

 __________
. 3/217البيت لمجعدي، لساف العرب  (1)
. قبائحكـ، وأصمحتو مف المساف: في النسخ (2)
. فتاحتكـ أي حكمكـ: ، وقولو1/1166البيت لؤلسعر الجعفي، المصدر السابؽ  (3)
 (.ب)زيادة في  (4)
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ىكذا كانت التعريفات في الكتب والرسائؿ : (مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى أىؿ الكوفة)
والعيود، أف يذكر اسمو واسـ مف يكوف إليو الكتاب مف غير زيادة، وعمى ىذا مضى الصدر األوؿ 
مف الصحابة وخمفائيا وجميع خبلفة بني أمية، معاوية ومف بعده منيـ عمى ىذا، وما حدثت ىذه 

جعفر، فإنو تسمى بالمنصور بعد أخيو عبد اهلل بف محمد  (1)األلقاب إال مف أياـ أبي الدوانيؽ أبي
بف عمي، ثـ جرى ذلؾ بعده في أوالده الميدي بف المنصور، ثـ اليادي بف الميدي، ثـ الرشيد 

ىاروف بف الميدي، ثـ المأموف واألميف، إلى آخر خمفاء بني العباس، ما زالت ىذه األلقاب فييـ إال 
، فبعدًا لقـو ال يؤمنوف، ثـ ىي اآلف جارية، وليس ورائياكثير (2)أف انقرضوا واقتمع اهلل جرثومتيـ

. فائدة، ولو كاف فييا خير سبؽ إلييا الصدر األوؿ
الجبية يكنى بيا عف أحسف الشيء وخياره وأعبله؛ ألنو أوردىا ىا ىنا مورد المدح : (جبية األنصار)

وجب حمميا عمى ما قمناه، وأراد أنيـ أعظـ الناصريف لو وأكثرىـ  (3)والثناء عمى األنصار، فميذا
. جيادًا في حقو

عبارة عف خيار الشيء ووسطو، ومنو سناـ الناقة والجمؿ لكونو واردًا : والسناـ أيضاً : (وسناـ العرب)
. مورد المدح، وال وجو بحمؿ السناـ والجبية عمى غير ذلؾ لفساد معناه

. وىذه كممة فصيحة تراد لمقطع لمكبلـ األوؿ عمَّا يأتي بعده: (أما بعد)
. وما جرى فيو مف الفتنة والخصومة العظيمة: (فإني أخبركـ عف أمر عثماف)

 __________
المشيور في غير ىذا الكتاب أف أبا الدوانيؽ ىو عبد اهلل بف محمد بف : لفظيا( ب)حاشية في  (1)

. عمي بف عبد اهلل بف عباس، تمت
(. 1405القاموس المحيط ص. )جرثومة الشيء بالضـ أصمو (2)
 .وليذا(: ب)في  (3)
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أخبركـ خبرًا عظيمًا جامعًا : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ، تقديره: (حتى يكوف سمعو كعيانو)
. لمقوؿ فيو واضحًا جميًا، السامع لو بمنزلة المعايف

. في سيرتو مطاعف كثيرة، ونقموا عميو أشياء أحدثيا: (إف الناس طعنوا عميو)
. أراد واحدًا منيـ، وغرضو تميزه عف المياجريف في حقو: (فكنت رجبًل مف المياجريف)
. االسترضاء، وأراد أنو يكثر مف طمب الرضا لو: االستعتاب: (أكثر استعتابو)



 

 

ذكر الخطأ الذي أخطأه، وغرضو مف ىذا كمو أنو يسترضيو، وال يذكر : والعتاب ىو: (وُأِقؿُّ عتابو)
. لو ما يكرىو

. في حقو وباإلضافة إليو: (وكاف طمحة والزبير)
ضرب مف سير اإلبؿ والخيؿ كثير السرعة والعجمة، وغرضو : الوجيؼ(: (1)أىوف سيرىما الوجيؼ)

. مف ىذا أف سعييما في قتؿ عثماف أبمغ مف سعي غيرىما مف أفناء الناس
الشدة، وجعؿ ىذا كناية عف مبالغتيما في قتمو ومحبتيما لذلؾ : العنؼ: (وأرفؽ حداِئِيَما العنيؼ)

. وتأليب الناس عميو
كاف ىذا األمر فمتة إذا لـ يكف عف تدبُّر وتحقؽ، : يقاؿ(: غضب فيو (2)وكاف مف عائشة فمتة)

اقتموا نعثبًل : وكاف صدوره فجأة، فكانت تسبُّو وتؤذيو، وتحرض الناس عمى قتمو، حتى أنيا قالت يوماً 
اسـ رجؿ كاف طويؿ : ذكرالضباع، وقيؿ: ، والنعثؿ(3)لعف اهلل نعثبًل، بالعيف الميممة والثاء المثمثة

. المحية، وكاف عثماف إذا نيؿ مف عرضو شبو بو، وىو مراد عائشة ىا ىنا
. أي ُقدّْر لو أقواـ قميموف قتموه مف غيربصيرة في قتمو: (فأتيح لو قـو فقتموه)
. بعد قتمو: (وبايعن ي الناس)

 __________
. أىوف سيرىما فيو الوجيؼ: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. وكاف مف عائشة فيو فمتة غضب: في شرح النيج (2)
 .3/668، وابف منظور في لساف العرب 5/81أورده ابف األثير في النياية  (3)
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. لـ يكف مف أحد ليـ إكراه وال حمؿ: (غير ُمْسَتْكَرِىْيفَ )
نما جاءوا مف جية أنفسيـ بالطوع واالختيار دوف اإلكراه: (وال ُمْجَبِرْيفَ ) . مقيوريف عمى البيعة، وا 
تأكيد ومبالغة في ذكر حاؿ بيعتو، وأف إمامتو ال مغمز فييا ألحد، وال فييا : (بؿ طائعيف ُمَخيَِّرْيفَ )

. وجو مف وجوه االعتراض الحاصمة في إمامة غيره
: فيو وجياف: (واعمموا أف دار اليجرة قد قمعت بأىميا وقمعوا بيا)

أف يريد بداراليجرة الكوفة، ومعنى قمعت بيـ أي أخمتيـ وطردتيـ، وقمعوا بيا أي أخموا عنيا : أحدىما
. وأىمموىا فصارت خالية بعدىـ

أف يكوف المراد بدار اليجرة المدينة، وىو السابؽ إلى األفياـ مف دار اليجرة؛ ألف ما : وثانييما
دار اليجرة، وأراد أنيـ أخموىا وخموا عنيا، وغرضو أياـ : عداىا مف المدائف واألمصار ال يقاؿ فيو

. الفتنة بقتؿ عثماف



 

 

. القدر: جاش القدر إذا عظـ غميانو، واشتدت حركتو، َواْلِمْرَجؿُ : (وجاشت جيش الِمْرَجؿ)
أراد استقرت رحاىا عمى قطبيا؛ ألف كؿ ما يدور عمى القطب إذا لـز : (وقامت الفتنة عمى القطب)

. استوسؽ واستقر(1)القطب وقاـ عميو، و
. باإلقباؿ فيما يأمركـ بو وينياكـ عنو: (فأسرعوا)
. مف جعمو اهلل واليًا عميكـ، وسمطانًا قائمًا عمى أموركـ كميا: (إلى أميركـ)
. أف يحاؿ بينكـ وبينو بعارض مف العوارض: (وبادروا جياد عدوكـ)
 
( 2[)ومف كتاب لو عميو السبلـ إلييـ بعد فتح البصرة ](2)

: ثـ كتب إلييـ بعد فتحو لمبصرة
يريد أىؿ الكوفة لما بالغوا في النصيحة، وأخذوا في امتثاؿ أمره، ومف : (جزاكـ اهلل مف أىؿ مصر)

. ىذه البتداء الغاية
 __________

(. ب)الواو، زيادة في  (1)
 .ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (2)
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. يريد نفسو وأوالده إذ ىـ أىؿ البيت في ذلؾ الزماف ال شيء غيرىـ(: بيت نبيّْكـ (1)عف أىؿ)
. مف الثواب العظيـ ورفع الدرجات العالية: (أحسف ما يجزي العامميف بطاعتو)
َوَسَيْجِزي المَُّو }: أي وأحسف ما يجزي الشاكريف عمى نعمتو، كما قاؿ تعالى: (والشاكريف لنعمتو)

ما أعدَّ اهلل ليـ مف كرامتو مف جزيؿ ثوابو وحسف  (3)إشارة إلى عظـ [144:آؿ عمراف](2){الشَّاِكِريفَ 
. عطائو

. ما أقولو مف المواعظ واآلداب: (فقد سمعتـ)
. أمري بما أمرتكـ بو مف أمر الجياد: (وأطعتـ)
. إلى الطاعة أو إلى مقاتمة العدو وجياده: (ودعيتـ)
. إلى ذلؾ مسرعيف منقاديف: (فأجبتـ)
 
قاضيو  (5)كتبو لشريح بف الحارث (4[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (3)

روي أف شريح بف الحارث قاضي أمير المؤمنيف اشترى عمى عيده دارًا بثمانيف دينارًا، فبمغو ذلؾ 
(: 6)فاستدعاه وقاؿ لو



 

 

 __________
. وشرح النيج( ب)أىؿ، زيادة في : قولو (1)
. {وسنجزي الشاكريف}(: ب)اآلية القرآنية الشريفة في  (2)
. عظيـ(: ب)في  (3)
(. ب)زيادة في  (4)
 مف أشير القضاة في ، ى78ىو شريح بف الحارث بف قيس بف الجيـ الكندي، المتوفى سنة (5)

صدر اإلسبلـ، أصمو مف اليمف، استعممو عمر بف الخطاب عمى القضاء بالكوفة، وولي القضاء 
وسخط عميعميو السبلـ مرة عميو : لئلماـ عمي عمى الكوفة أيضًا، قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج

فأقاـ - وكانت قرية قريبة مف الكوفة-فطرده عف الكوفة ولـ يعزلو عف القضاء، وأمره بالمقاـ ببانقيا 
إنو عاش مائة سنة : َوُعمّْر عمرًا طويبًل قيؿ. انتيى. بيا مدة حتى رضي عنو وأعاده إلى الكوفة

، 29-14/28انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). مائة سنة، ومات بالكوفة: وثمانيًا وستيف،، وقيؿ
(. 3/161واألعبلـ

 (.ب)لو، زيادة في  (6)
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(. 1)(بمغن ي أنؾ ابتعت دارًا بثمانيف دينارًا، وأشيدت شيودًا، وكتبت كتاباً )
. قد كاف ذلؾ ياأمير المؤمنيف: فقاؿ شريح

: ثـ قاؿ لو (3)نظر مغضب (2) [عميو السبلـ]فنظر إليو : قاؿ
. يصؿ إليؾ، ويحؿُّ بفنائؾ: (ياشريح، أما إنو سيأتيؾ)
. الذي كتبتو تقريرًا لممكؾ، وخوفًا عف دعوى مف يدَّعييا: (مف ال ينظرفي كتابؾ)
ما عف بينتؾ  (6)الذي جعمت ىذه (5)إما عف بيتؾ(: (4)وال يسألؾ عف بيتؾ) العناية مف أجمو ، وا 

: لو جحدىا جاحد، فبل يزاؿ بؾ (7)التي تقيميا مف عندؾ
. شخص عف البمد إذا خرج عنيا: (حتى يخرجؾ منيا شاخصاً )
خالصًا : أسممتو إلى كذا أي خمَّيت بينو وبينو، وأراد بقولو: مف قوليـ: (ويسممؾ إلى قبرؾ خالصاً )

اإلنساف،  (8)عف العبلئؽ كميا ال شيء معؾ مف الدنيا، وأراد بما ذكره ممؾ الموت، فإنو يأتي إلى
. بو ىذه األفاعيؿ كميا (9)فيفعؿ

. تفكَّر في أمرؾ وشأنؾ، وحقّْؽ النظر فيما أنت فيو: (فانظر يا شريح)
أو  (10)أراد أف مالكيا الذي أخذتيا منو، لعمو غصبيا: (ال تكوف ابتعت ىذه الدار مف غير َماِلؾٍ )

. أخذىا عمى غيره وباعيا منؾ، فانظر في ىذا



 

 

 __________
. وكتبت ليا كتابًا وأشيدت فيو شيوداً : وكتبت كتابًا وأشيدت شيودًا، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. وفي نسخة أخرى( ب)زيادة في  (2)
. المغضب: في شرح النيج (3)
. بينتؾ: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
. بينتؾ(: ب)في  (5)
. ىذا(: ب)في  (6)
. مف غيرؾ(: ب)في  (7)
(. ب)إلى، سقط مف  (8)
. فيفعمف(: ب)في  (9)
 .اغتصبيا(: ب)في  (10)
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وكاف نقدؾ لمثمف مف غير ماؿ تممكو، بأف تكوف قد أخذتو مف : (أو نقدت الثمف مف غير حبللؾ)
ما في الثمف، وكؿ واحد منيما يكوف  (1)غير حمو، فانظر فإف تطرؽ الشبية يكوف إما في المبيع، وا 

. محرمًا لمبيع، ويقع الخطأ واإلثـ بالوقوع في أحدىما المحالة
. بالوقوع في أحد ىذيف الشبيتيف أو كبلىما: (فإذًا أنت)
. بكونؾ شريت ما ال يحؿ لؾ شراؤه: (قد خسرت دار الدنيا)
ثمو، والمراد بالخسراف ىو فوات الداريف كبلىما، : (وداراآلخرة) بالوقوع في معصية اهلل تعالى وا 

. وذىابيما عف يده كما قررناه
. مف ىذه الدار بثمنيا المعمـو:(أما إنؾ لو كنت أتيتن ي عند شرائؾ ما اشتريت)
. حررت فيو ألفاظًا وعظية، وقوارع شافية مرغّْبة عف الدنيا: (2)(لكنت كتبت لؾ كتاباً )
. التي سأذكرىا بعد ىذا بمعونة اهلل تعالى: (عمى ىذه النسخة)
. عند معرفتؾ بيا: (فمـ ترغب)
. الشتمالو عمى الزىد في الدنيا، والترغيب في اآلخرة: (في شراء ىذه الدار بدرىـ فما فوقو)
: فيو وجياف: (ىذا ما اشترى عبد ذليؿ: والنسخة)

، والغرض أف كؿ الخمؽ عباد اهلل ذليموف ألمره، خاضعوف : أحدىما أف يريد بذلؾ عمى جية العمـو
. لجبللو

 __________



 

 

. قد يكوف(: ب)في  (1)
 .لكتبت لؾ كتاباً : في شرح النيج (2)
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أف يكوف مراده عمى جية الخصوص، وأراد بالعبد شريحًا؛ ألنو كاف عبدًا، وليذا فإنو : وثانييما
( 2)ائتوني بيذا العبد األبظر: َنْقمًا في بعض األقضية التي قضاىا، فقاؿ (1)يحكى أنو نقـ عميو

. في الشفة العميا، وكاف شريح بيذه الصفة (3)لحمة ناتية: والبظر بظاء منقوطة مف أعبلىا
إلى اآلخرة، والتولي عف الدنيا،  (5)ممف يموت ويستعجؿ الرحيؿ(: (4)مف ميت قد أزعج بالرحيؿ)

. فيذه حالة البائع والمشتري وأوصافيما
الدار األولى ىي المشتراة، والدار الثانية ىي الدنيا، فإنيا دار (: الغرور (6)اشترى منو دارًا مف دار)

. المكر والخديعة بأىميا
ما ُيْخَتطُّ لمعمارة، وأراد : ِممَّا يجري عميو الفناء، والخطة(: (7) [وخطة اليالكيف]مف جانب الفانيف )

ظيار أمرىا، كما يقوؿ أىؿ  مف مكاف اليالكيف، وأراد بذلؾ ذكر ىذه األوصاؼ مبالغة في تخميتيا وا 
مف خطة بني فبلف، وشارع بني فبلف لئبل تكوف ممتبسة بغيرىا تيكمًا ألمرىا واستركاكًا : الشروط
. لحاليا

. بحيث التمتبس بغيرىا عمى مشترييا: (وتجمع ىذه الدار)
. مشتممة عمى أقطارىا، ومستولية عمييا مف جميع نواحييا: (حدود أربعة)
يريد أف ىذه الدار اليخمو أمرىا أصبًل عف طرو اآلفات : (الحد األوؿ ينتيي إلى دواعي اآلفات)

. وعروض المتالؼ ليا
 __________

(. ب)عميو، سقط مف  (1)
أنو قاؿ لشريح في )وفي حديث عمي :  فقاؿ1/138ولو شاىد أورده ابف األثير في النياية  (2)

وىو . انتيى. ىو الذي في شفتو العميا طوؿ مع نتو (ما تقوؿ فييا أييا العبد األبظر: مسألة سأليا
. 1/230في لساف العرب 

. أي بارزة (3)
(. ب)لمرحيؿ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
. بالرحيؿ(: ب)في  (5)
(. ىامش في ب)بدار، : في نسخة (6)
 .وشرح النيج( ب)زيادة في  (7)
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وىكذا أيضًا فإف ىذه الدار ال تخمو عف المصائب : (والحد الثاني ينتيي إلى دواعي المصيبات)
. الجارية عمى الخمؽ، والذيف ىـ بصددىا، وال خبلص عف ذلؾ

في اليبلؾ فإنو ال ضرر عمى اإلنساف أضر مف اتباع (: المردي (1)والحد الثالث ينتيي إلى اليوى)
ليو اإلشارة بقولو ـَ َربِّْو َوَنَيى النَّْفَس َعِف اْلَيَوى}:اليوى، وا  [. 40:النازعات]{َوَأمَّا َمْف َخاَؼ َمَقا

لمخمؽ عف مصالحيـ الدينية، وعمَّا أراد اهلل بيـ مف : (والحد الرابع ينتيي إلى الشيطاف المغوي)
. مسالؾ الخير والصبلح

. أي يسمؾ(: يشرع باب ىذه الدار (2)وفيو)
سؤاؿ؛ أراه جعؿ مشرع باب الدار مف جية حد الشيطاف، دوف غيره مف سائر الحدود التي ذكرىا، 

مع أنيا كميا مستوية في اإلىبلؾ لئلنساف؟ 
مف أجؿ دخوليا، ولما كاف الشيطاف لو مداخؿ عظيمة في  (3)وجوابو؛ ىو أف باب الدار إنما شرع

اإلنساف، ويأتي لو في اإلغواء مف أبواب متفرقة، وجيات مختمفة حتى يستولي عميو ويستحكـ مف 
غواءه وزهلل واستحواذه . أي باب وجده ييمؾ فيو، فميذا جعؿ مشرع باب الدار مف جية الشيطاف وا 

يارب، قد جعمتني رجيمًا، وأنظرتني إلى الوقت المعمـو فاجعؿ لي : وعف إبميس أف اهلل لما لعنو، قاؿ
. بيتاً 
. ((الحماـ)): قاؿ
. فاجعؿ لي مجمساً : قاؿ
. ((األسواؽ ومجامع الطرقات)): قاؿ
. فاجعؿ لي حديثاً : قاؿ
(((. 4)الغنا)): قاؿ
. فاجعؿ لي كتابة: قاؿ

 __________
(. ىامش في ب)الببلء، : في نسخة (1)
. ومنو(: ب)في  (2)
. يشرع(: ب)في  (3)
 .العياذة: في نسخة أخرى (4)

(5/1596 )



 

 

 

(((. 1)الوشـ)): قاؿ
. فاجعؿ لي مؤذناً :قاؿ
. ((النوائح)): قاؿ
. فاجعؿ لي مصائد:قاؿ
. ((النساء)): قاؿ
حيث شرى منزاًل يطمأفَّ إلىالسكوف إليو والمقاـ فيو، واالستقرار عميو ثقة : (اشترى ىذا المغتر باألمؿ)

ما الدنيا في اآلخرة إال كمثؿ ما يجعؿ أحدكـ إصبعو في )): بالدنيا واطمئنانًا إلييا، وفي الحديث
(. 2()(اليـ، فمينظر ما يرجع إليو

: يريد البائع فإف الميالي واألياـ تحثو ال محالة إلى اآلخرة، وفي الحديث: (مف ىذا المزعج باألجؿ)
. ((الدنيا حمـ، وأىميا مجازوف ومعاقبوف وىالكوف))
. المخصوصة بيذه الصفات، والمحدودة بيذه الحدود التي ذكرناىا: (ىذه الدار)
كأنو جعؿ ثمنيا الخروج مف عز القناعة، يشير إلى أف ىذا المشتري لو : (بالخروج مف عز القناعة)

مف أحبَّ دنياه )): تقنَّع ما شراىا ورضي بالحقير عنيا؛ ألف فيو كفاية عف الجميؿ، وفي الحديث
(. 3()(أضرَّ بآخرتو،ومف أحبَّ آخرتو أضرَّ بدنياه، فآثروا ما يبقى عمى ما يفنى

 __________
أف يغرز الجمد بإبرة، ثـ يحشى بكحؿ أو نيؿ، فيزرؽ أثره أو يخضّر، وقد وشمت تشـ : الوشـ (1)

 ((الموتشمة))ويروى  ((لعف اهلل الواشمة والمستوشمة))وشمًا فيي واشمة، وفي الحديث 
(. 5/189نياية ابف األثير). التي يفعؿ بيا ذلؾ: ، والموتشمة((المستوشمة))و
 172 بسنده عف المستورد بف شداد، وص2/162أخرج مثمو المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (2)

 وعزاه إلى سنف الترمذي 9/50بسنده عف ابف فيـ، وىو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
(. ولو شواىد فييا عدة انظرىا ىناؾ)، (6138)، وكنز العماؿ رقـ (2321)رقـ
عف أبي موسى  (18867)و (18866)أخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده الكوفييف برقـ  (3)

 .األشعري
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الذلة والمسكنة، فقد دخؿ بشرائيا في الذؿ، : الضراعة ىي: (والدخوؿ في ذؿّْ الطمب والضراعة)
(. 1)وخرج عف العزّْ بالتقنع



 

 

التبعة، وأراد : ىو (2)الدَرؾ والدْرؾ بالفتح والسكوف: (فما أدرؾ ىذا المشتري فيما اشترى مف درؾ)
. فما اتبع فيما اشتراه مف ىذه الدار

تبمبمت اإلبؿ الكؤل إذا : القطع واالستئصاؿ، أخذًا مف قوليـ: البمبمة: (فعمى مبمبؿ أجساـ المموؾ)
قطعتو فمـ ُتْبِؽ منو شيئًا، وأراد فإنو موكوؿ إلى اهلل تعالى الفاعؿ ليذه األشياء، وذكرىا إنما ىو عمى 

كباره عظاـ األمر وا  . جية التيويؿ وا 
. مزيميا عف أجساميـ: (وسالب نفوس الجبابرة)
مف تشيطف في الببلد بإكثار الفساد في اإلرض فيو فرعوف، وقد أزاؿ اهلل كؿ : (ومزيؿ ممؾ الفراعنة)

. مف تفرعف في األرض وأىمكو
. ممؾ الفرس: (مثؿ كسرى)
. ممؾ الرـو: (وقيصر)
. والتبابعة ىـ مموؾ اليمف، وكانوا ثمانيف تبعاً : (وتبَّع)
. ومموؾ حمير، كانوا في اليمف: (وحمير)
. مف جمعو، وكنزه وادخاره: (ومف جمع الماؿ عمى الماؿ فأكثر)
. القصور العظيمة: (ومف بنى)
. بناءىا وزخرفيا وزينيا(: (3)فشيَّد)
. نقش: (وزخرؼ)
د) : التزييف، قاؿ ذو الرمة: والتنجيد: (ونجَّ

حتى كأف رياَض القفِر ألبسيا 
 

( 4)مف وشي عبقر تجميٌؿ وتنجيدُ 
 __________

نسأؿ اهلل القناعة، : )أي بالسؤاؿ والتذلؿ مف الُقُنوُع بالضـ وىو السؤاؿ والتذلؿ، ومف دعائيـ (1)
انظر القاموس . )الرضا بالقسـ وىو مف األضداد: والُقنوع بالضـ أيضاً  (ونعوذ باهلل مف الُقنوع

(. 977المحيط ص
(. ب)بالفتح والسكوف، سقط مف : قولو (2)
. وشيد: في شرح النيج (3)
قرية ثيابيا : وىـ اسـ جبؿ، وعبقر: الُقؼّ : القفر، في المساف: ، وقولو ىنا3/583لساف العرب  (4)

 .(انظر القاموسى المحيط). في غاية الحسف

(5/1598 )



 

 

 

. األمواؿ النفيسة: (وادخر)
. أف ليس أحدًا مثمو، أو أنو ال جمع كجمعو: (واعتقد)
ما كاف منتظرًا لمولد : (ونظر بزعمو لمولد) أراد إما ونظر بزعمو فيما جمعو أنو مصمحة لولده، وا 

. فيسترُّ بو كما يسترُّ بالماؿ إذا جمعو
بو عمى  (2)وقت إشخاصيـ، والعامؿ فيو ما تعمؽ: ىذا عمى حذؼ مضاؼ تقديره(: (1)إشخاصيـ)

لما فيو  (3)فعمى مبمبؿ، أي فيو حاصؿ وقت إشخاصيـ لكف حذؼ الوقت، وترؾ المصدر: في قولو
ْدَباَر  (4)َفَسبّْْحوُ }: انتظرتؾ نحر جزور، ومنو قولو تعالى: مف الداللة عمى الوقت، كما قالوا َواِ 

[. 49:الطور]{النُُّجوـِ 
. مجتمعيف بكميتيـ: (جميعاً )
. العرض عمى اهلل تعالى والمحاسبة عمى األعماؿ: (إلى موقؼ العرض والحساب)
. وفي ىذا الوقت أيضًا، وأراد عند ىذه األحواؿ اليائمة، واألمور الخطرة: (وموضع الثواب والعقاب)
إذا متعمقة أيضًا بما تعمؽ بو الظرؼ المقدر، أو يكوف ىذا بداًل مف : (إذا وقع األمر بفصؿ القضاء)

. ؛ ألنيما مستوياف(5)ذاؾ
ألعماليـ بإحباطيا بالسيئات، أو ذوو البطبلنات والجحود : [78:غافر]({َوَخِسَر ُىَناِلَؾ اْلُمْبِطُموفَ })

. في اعتقاداتيـ
. الذي ذكرناه في ىذه األشياء كميا: (شيد عمى ذلؾ)

 __________
معًا يعني بفتح اليمزة وكسرىا أي إشخاصيـ وأشخاصيـ، وفي : كتب فوقيا في نسخة أخرى (1)

. (ىامش في ب)أشخصيـ : نسخة
. ما تتعمؽ: في نسخة أخرى (2)
(. ىامش في ب)إلخ ...والعامؿ فيو المصدر لما فيو مف الداللة : في نسخة (3)
وسبحو، ولعميا قراءة، وما أثبتو مف المصحؼ الذي بيف يدي : وفي نسخة أخرى( أ)ورد في  (4)

. (ب)عمى قراءة حفص، ومف 
 .ذلؾ(: ب)في  (5)
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وىو الذي ركَّبو اهلل في اإلنساف قاضيًا بصحة ىذه األمور كميا ومعترفًا بيا، وأنيا كميا حؽ : (العقؿ)
وصواب، وىو إنما يشيد بيا إذاكاف باقيًا عمى الخمقة الغريزية والفطرة اإلليية التي جعمو اهلل عمييا، 

: وذلؾ إنما يكوف
، وصار موطؤًا بقدـ اليوى فبل (2)آسرًا لمعقؿ[ كاف]ألف اليوى إذا (: أسر اليوى (1)إذا خرج عف)

حيمو لو ىناؾ وال وقع لتصرفو، وال يقدر عمى التخمص عف وثاؽ اليوى، وعند ىذا ال نفع فيو 
. لصاحبو

ىذيف  (3)وكاف أيضًا سالمًا عف أطماع الدنيا وعوارضيا، فميما سمـ عف: (وسمـ مف عبلئؽ الدنيا)
األمريف فإنو قاٍض بما ذكرناه، وميما فسد بأحد ىذيف األمريف فإنو يبطؿ أمره، ويخرج عف النظاـ 

. الذي ركَّبو اهلل عميو
َـّ، إنا نعوذبؾ مف أسر اليوى، واالنقياد لحكمو . المَُّي

واإلجارات والمزارعة وغير ذلؾ،  (4)أف ىذا الكتاب حذا عميو كتَّاب الشروط في البياعات: واعمـ
. وجعموه إمامًا ليـ يحتذوف عميو كتب شروطيـ

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى بعض أمراء جيشو  (4)
استعار الظؿ لمطاعة لما فيو مف موافقة مراد اهلل تعالى، ورضوانو : (فإف عادوا إلى ظؿ الطاعة)

. عمييـ، فعاقبة ذلؾ راحة ولذة، فميذا جعؿ عودتيـ مما يمتذ بو لما كاف يؤوؿ إلى ذلؾ
اإلشارة إلى العود إلى الطاعة، أي فيو األمر المحبوب منيـ، والمطموب : (فذاؾ الذي نحب)

. حصولو مف جيتيـ
ف توافت األمور بالقـو) . أي تطابقت األمور بالقـو بتماميا وكماليا: (وا 

 __________
. مف: في شرح النيج (1)
، وىو زيادة مف (أ،ب)كاف، سقط مف : أسر العقؿ شيئًا، وما بيف المعقوفيف وىو قولو(: ب)في  (2)

. نسخة أخرى
. مف(: ب)في  (3)
 .السمعة: والبياعات جمع بياعة بالكسر وىي: البيوعات، قمت: ظ: ، بقولو(ب)ظنف فوقيا في  (4)
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. المشاقة والعصياف ألمري والمخالفة عميَّ : (إلى الشقاؽ)
. ألمر اهلل وأمري: (والعصياف)



 

 

نيد الرجؿ في األمر إذا نيض إليو بجد وسرعة، وأراد فانيض مستصحبًا : (فانيد بمف أطاعؾ)
. أطاعؾ (1)بمف
. إلى جياد مف خالفؾ وبغى عميؾ: (إلى مف عصاؾ)
. اجعمو عونًا لؾ وبصّْره واستصحبو، واجعمو غنًى عف غيره لؾ(: بمف انقاد معؾ (2)واستعف)
. أي تأخر بتكبر وعتو(: تقاعس عنؾ (3)عمف)
. اآلتي إلينا كرىًا ال عف خيرة مف نفسو، وال انجذاب منيا خوفًا مف ربو(: (4)فإف المكره)
. ألنو ربما بكراىتو أفسد غيره، وخذلو عف النيوض، وفتَّ في عضده(: (5)مغيبو خير مف شيوده)
. في بيتو عف الجياد والقتاؿ: (وقعوده)
. أكثر غناًء ونفعاً : (أغنى)
بزعمو مكرىًا لمجياد، لما في ذلؾ مف الضررو حصوؿ المفسدة، وقد أشار اهلل تعالى : (مف نيوضو)

َلْو َخَرُجوا }: إلى ىذا المعنى الذي ذكره أمير المؤمنيف في كتابو، حيث قاؿ في حؽ أىؿ النفاؽ
ـْ ِإالَّ َخَباالً }يريد في تبوؾ  [47:التوبة]{ِفيُكـْ  ْوَضُعوا }فسادًا وشرًا،  [47:التوبة]{َما َزاُدوُك ََ واََل

فساد ذات البيف،  [47:التوبة]{ِخبَلَلُكـْ  ـُ }بالمكر والخديعة، والسعي بيا بينكـ، وا  َيْبُغوَنُك
فساد نياتكـ في مغازيكـ ىذه، ومف ىذه حالو فقعوده خير مف : [47:التوبة]{اْلِفْتَنةَ  يطمبوف فتنتكـ، وا 

. مسيره، كما أشار إليو ىا ىنا
 __________

. مف(: ب)في  (1)
. واستغفِ : في شرح النيج (2)
. عمى مف(: ب)في  (3)
(. ب)المتكاره، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
 .خير مف مشيده: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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( 2)عامؿ أذربيجاف (1[)وىو]ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى األشعث بف قيس  (5)
ف عممؾ ليس بطعمة لؾ) يعني أنو ليس أمرًا سيبًل وال تبعة عميؾ فيو، فبل تظنفَّ أنو بمنزلة : (وا 

. الطعمة الينية
. يريد فيو تكميؼ عميؾ وأمانة في عنقؾ حتى تؤدييا إلى مف ائتمنؾ عمييا: (ولكنو في عنقؾ أمانة)
. يريد جعمؾ راعيًا مف ىو فوقؾ في األمر ووجوب الطاعة: (وأنت مسترعى لمف فوقؾ)
افتعاؿ مف الفوت، وىو السبؽ إلى الشيء مف دوف أمر : (3)االفتيات: (ليس لؾ أف تفتات في رعية)



 

 

أمثمي )): فبلف ال يفتات عميو أي ال يعمؿ شيء دوف أمره، وفي الحديث: مف لو األمر فيو، يقاؿ
(((. 4)يفتات عميو في أمر بناتو

أي وال تركب خطرًا مف األمور تكوف مغرورًا فيو مف دوف أف تستوثؽ، وأراد : (وال تخاطر إال بوثيقو)
. أف ىذه األمور كميا واجبة عمى المتولي فيما ولي عميو

ماؿ وأي : إنما نكَّر الماؿ، إما لجبللتو وكثرتو كأنو قاؿ(: ماؿ مف ماؿ اهلل عز وجؿ (5)وفي يدؾ)
ما لقمتو كأنو قاؿ . ما يقع عميو اسـ الماؿ: ماؿ، وا 

. ممف جعمتو خازنًا لو، والواجب عميو حفظو ورعايتو(: (6)وأنت مف خزاني)
. وعند ىذا قد أدَّيت أمانتؾ، والفرض الواجب عميؾ هلل فيو:(حتى تسممو إليَّ )

 __________
. وىو، زيادة في شرح النيج (1)
بجميورية أذربيجاف، وىو اسـ أعجمي غير مصروؼ، األلؼ : أذربيجاف اسـ بمد، ويعرؼ اليـو (2)

وانظر شرح نيج الببلغة ). مقصورة، والذاؿ ساكنة، والنسبة إليو أذري بسكوف الذاؿ ىكذا القياس
(. 14/33البف أبي الحديد 

. االفتعاؿ(: ب)في  (3)
.  موقوفًا لعبد الرحمف بف أبي بكر3/406بيانو، والحديث أورده ابف األثير في النياية(: ب)في  (4)
(. ب)يديؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
 .خزانو: في شرح النيج (6)
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وأرجو مف اهلل تعالى أف أكوف خير مف تولى عميؾ بحفظ ما (: (1)ولعميَّ أالَّ أكوف شر والتؾ لؾ)
نما قاؿ ، جريًا عمى عادتو في األدب عند الدعاء، كما : أديت مف الماؿ وصرفو في أىمو، وا  ولعميَّ

(. 2)((وأرجو أف أكوف أخوفكـ باهلل، وأعرؼ بما آتي وأذر)): قاؿ الرسوؿ عميو السبلـ
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (6)
الضمير لمشأف والقصة، والجممة بعده مفسرة : (إنو بايعن ي القـو الذيف بايعوا أبا بكر وعمر وعثماف)

فحامو باإللزاـ عمى قرب،  لو، وأراد أمير المؤمنيف المبلطفة لو في الخطاب والنزوؿ معو، وا 
ىب أف إمامتي ليس منصوصًا عمييا بالبراىيف الواضحة، والنصوص الواردة، : أف يقوؿ (3)وتقريره

ىـ أئمة عمى زعمؾ، وما كانوا أئمة إال مف أجؿ مف عقد ليـ مف المياجريف  (4)فالذيف كانوا قبمي
: واألنصار، والذيف عقدوا ليـ ورضوىـ قد عقدوا لي ورضوا بي إمامًا ليـ وبايعوني



 

 

مف امتثاؿ أمراهلل، وأمر رسولو، والقياـ بالواجبات كميا، وليس الغرض : (عمى ما بايعوىـ عميو)
نما انعقاد اإلمامة بالعدد المعتبر مف األعياف والجماىير . اجتماع الناس بأجمعيـ، وا 

أمرًا خبلؼ ما أجمعوا عميو واختاروه، ولكف الواجب االنقياد ليـ : (فمـ يكف لمشاىد أف يختار)
. والمتابعة لما فعموه

. ما قد فعموه مف ذلؾ ويزعـ أني لـ أحضر: (وال لمغائب أف يرد)
نما الشورى) . المشاورة في األمر، وىي ُفعمى بضـ الشيف: (وا 

 __________
. والسبلـ: وشرح النيج( ب)بعده في  (1)
العبلمة الزمخشري في (( أنا أرجو أف أكوف أتقاكـ هلل وأعممكـ بو: ))روى قريبًا منو بمفظ (2)

. 3/620الكشاؼ
. وتقديره(: ب)في  (3)
 .قبؿ(: ب)في  (4)
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تعريض بحاؿ معاوية، يريد أف المشاورة في ىذا األمر، وعقد اإلمامة إنما : (لممياجريف واألنصار)
يكوف لرجاؿ أىؿ الديف مف المياجريف واألنصار الذي تبوأوا الدار واإليماف دونؾ، فميس لؾ فييا ورد 

نما الحكـ واألمر ليـ . وال صدر، وال أنت ممف يستشار في ىذا األمر، وا 
. ورأوه صالحًا ليذا الشأف وعقدوا لو ورضوه: (فإف اجتمعوا عمى رجؿ)
. ىذا إماـ المسمميف وأميرىـ: وقالوا: (وسموه إماماً )
، وبعد إجماعيـ عميو فيو ((ما رآه المسمموف حسنًا فيو عند اهلل حسف))ألف : (كاف ذلؾ هلل رضاً )

. الحؽ الذي ال ُيْعَدُؿ عنو، إذ ال يجتمعوف عمى ضبللة
. يريد مما أجمعوا عميو ىاىنا: (فإف خرج مف أمرىـ خارج)
. في اإلماـ عمى غير بصيرة وحؽ: (بطعف)
. فسؽ وتمرد: (أو بدعة)
. بالمراجعة والمناظرة و إيضاح الخطأ لماىو عميو: (ردوه)
. وىو إمامة اإلماـ المجمع عمى إمامتو: (إلى ما خرج منو)
إال الفسؽ والتمرد والطعف : (فإف أبى)
. حاربوه: (قاتموه)
. عمى فسقو وخرقو لئلجماع، وخروجو عمَّا عميو المسمموف(:غير سبيؿ المؤمنيف (1)عمى اتباع)



 

 

مف عذابو ونكالو في اآلخرة ألجؿ فسقو، وىذا كمو تعريض بحاؿ معاوية، : (ووالَّه اهلل ما تولَّى)
يضاح لؤلمر . لو (2)وتحذير لو عف البغي والتمرد والمخالفة لمحؽ، وا 

العمر قسـ قد مرَّ تفسيره، لئف كاف نظرؾ عف عقؿ وبصيرة : (ولعمري يا معاوية لئف نظرت بعقمؾ)
. وتروي في الحؽ واتباع لو وانقياد ألمره

. يريد ولـ تحكّْـ ىواؾ ولـ تكف ِسْيَقًة لو: (دوف ىواؾ)
ألنو لـ يكف تعويمة وال ديدنو الذي يصوؿ بو إال أنو ثائر بدـ : (لتجدنَّي أبرأ الناس مف دـ عثماف)

. عثماف، فميذا كاف سببًا لمخروج والبغي عمى أمير المؤمنيف
 __________

. عمى اتباعو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
 .األمر(: ب)في  (2)
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جانب ومعزؿ ال عمقة لي بو، وكيؼ يظف بمثمي أف يكوف (: (1)ولتعممف أني كنت في عزلة منو)
!. مف جيتي أمر يكوف فيو إىدار دـ رجؿ مف أفناء المسمميف فضبًل عف دـ عثماف كبل وحاشى

ـ عميَّ بجـر لـ أجترمو، وىذا االستثناء يكوف منقطعًا لعدـ اتصالو بما قبمو، : (إال أف تتجنى) تتجرَّ
، أي الذيف جنوا عمى ىذه الدار بالخراب واليدـ ىـ الذيف كانوا بنوىا، (2)أجناؤىا أبناؤىا: وفي المثؿ

جناتيا ُبناُتيا، فإف كاف : وىذا المثؿ خارج عف القياس ألف فاعؿ ال يجمع عمى أفعاؿ، ولعؿ المثؿ
ف كاف عمى الرواية األولى فقد يغتفر في األمثاؿ ما ال يغتفر في غيرىا مف  ىذا فالمثؿ مستقيـ، وا 

. الخروج عف القياس
ـ الذي تحّب وتريده، ويحتمؿ أف : (!فتجفَّ ما بدا لؾ) ما ىذه يحتمؿ أف تكوف موصولة، أي فتجرَّ

ـ شيئًا ظير لؾ: تكوف نكرة موصوفة، وتقديره . فتجرَّ
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إليو أيضًا  (7)
مة) . يريد موعظة طويمة يتصؿ بعضيا ببعض لطوليا: (أما بعد، فقد أتتن ي منؾ موعظة موصَّ
. تزيينو وتحسينو: تحبير الكبلـ: (ورسالة ُمَحبَّرة)
: التزييف أيضًا، قاؿ النابغة: التنميؽ: (َنمَّقتيا بضبللؾ)

كأف مجر الرامسات ذيوليا 
 

( 4)قضيـ َنمََّقتو الصوانع (3)عميو



 

 

 
. وأراد زينتيا بما أودعتيا مف المكر والخديعة بزعمؾ

 __________
. عنو: في شرح النيج (1)
. (انظر األقواؿ الواردة في شرحو ىناؾ). أبناؤىا أجناؤىا: 1/519المثؿ في لساف العرب  (2)
. عمييا(: ب)في  (3)
الطير التي تطير بالميؿ أو كؿ : ، والرامسات3/723البيت لمنابغة الذبياني، وانظر لساف العرب  (4)

 .(انظر القاموس المحيط). الجمد األبيض يكتب فيو: دابة تخرج بالميؿ، والقضيـ
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وجعمتيا ماضية فيما دلت عميو مف المخالفة، والخروج عف الحؽ بالرأي : (وأمضيتيا بسوء رأيؾ)
. السوء، المخالؼ لمديف،والناكب عف طريقو

. أي وكتابؾ كتاب امرئٍ : (وكتاب امرئ)
. بصيرة ترشده إلى الحؽ: (ليس لو بصر ييديو)
. بزمامو إلى طريؽ الرشاد (1)يأخذه: (وال قائد يرشده)
فو كيؼ شاء فبل حيمة لو معو: (قد دعاه اليوى فأجابو) . أراد أف ىواه صار مالكًا لو، يصرّْ
يريد وضبللو عف الحؽ ىو القائد لو، ومف كاف مقودًا بزمامو في يد غيره : (وقاده الضبلؿ فاتَّبعو)

. فبل ممؾ لو في نفسو، ومف كانت ىذه حالتو ممكو الشيطاف واستولى عميو
(. 2)األصوات الكثيرة والمجبة: اليذياف، والمغط: اليجر: (فيجر الغطاً )
وضؿَّ عف الطريؽ يخبط عمى غير جية مستقيمة، كمف تخبط مف غير ىداية وال : (وضؿَّ خابطاً )

إرشاد، وانتصاب الغطًا وخابطًا عمى الحاؿ مف الضميرفي الجممة قبميا، وىي حاؿ مؤكدة؛ ألنيا 
[. 91:البقرة]{َوُىَو اْلَحؽُّ ُمَصدًّْقا}: معطية فائدة الجممة قبميا، كيي في مثؿ قولو تعالى

: ثـ خرج إلى ذكرالبيعة بقولو
نما نكَّرىا مبالغة في عظـ شأنيا، أي بيعة وأي : (ألنيا بيعة) أراد ليست مف عقود المعاوضات، وا 

. عمييا مف الفوائد الدينية (3)بيعة لما ينشأ عنيا مف األمور الميمة، ويتفرع
. ال يكوف فييا تكرير: (واحدة)

ـَ أردفو بقولو واحدة؟ : سؤاؿ؛ التاء في بيعة دالة عمى الوحدة، فِم
 __________

. يأخذ(: ب)في  (1)



 

 

(. 171القاموس المحيط ص. )الجمبة والصياح واضطراب أمواج البحر: المجب محركة (2)
 .ويتفرغ(: ب)في  (3)
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وجوابو؛ ىو أف داللة التاء عمى الوحدة ليس أمرًا قاطعًا، وليذا فإنيا قد ترد والغرض فييا الجنس ال 
زالة لو، كما قاؿ تعالى َفِإَذا ُنِفَخ ِفي }: الوحدة كالزلزلة، فميذا وصفيا بالوحدة رفعًا ليذا الوىـ، وا 

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  [. 13:الحاقة]{الصُّ
. يرجع إليو مرة بعد مرة: (ال ُيثّنى فييا النظر)
. وال يبتدأ فييا خيار لمف بمغتو: (وال يستأنؼ فييا الخيار)
. بالرد ليا، والتكذيب(: (1)الخارج عنيا)
. أي ذو طعف عمى المسمميف، ومريد لتفريؽ كممتيـ، وتبديد شمميـ: (طاعف)
. والمتفكر فييا بعد جرياف العقد لصاحبيا، وانبراـ األمر لو مف جية أىؿ الديف: (والمروّْي فييا)
. المصانعة: المداىنة: (مداىف)

. إف ىذا ىو غاية النصح والرشد لمعاوية لو َقِبَموُ : وأقوؿ
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى جرير بف عبد اهلل البجمي لما أرسمو إل ى معاوية  (8)
. بمغؾ وقرأتو(: أتاؾ كتابي (2)أما بعد، فإف)
بالصاد الميممة أي عمى القطع والحتـ فيما ىو فيو، واالجد الذي ال : (فاحمؿ معاوية عمى الفصؿ)

. فيو (3)ىوادة لو وال ميازلة
غار أي يعامميـ: عاممو، مف قوليـ: (وخذه) . فبلف يأخذ الييود بالصَّ
، يروى بالجيـ، أي باألمر المقطوع (: (4)باألمر الجـز) فيما يجري بينكما مف المحاورة باألمر بالجـز

ـُ مف مكر معاوية (6)بالحاء أي ضبط األمر وشده (5)بو، ويروى ، وأراد أنو إذا فعؿ ذلؾ فمعمو َيْسَم
. وخدعو، ولعؿ أمير المؤمنيف أراد ذلؾ؛ ألنو إذا عاممو معاممة الجد لـ يجد سبيبًل إلى الخديعة

 __________
(. ب)منيا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. فإذا: في شرح النيج (2)
. وال ميمة لو فيو(: ب)في  (3)
. الحـز(: ب)في  (4)



 

 

. وروي(: ب)في  (5)
 .وشدتو: في نسخة أخرى (6)

(5/1607 )

 

(. 1)بعد فعمؾ ما أمرتؾ بو مف الجـز: (ثـ خيّْره)
ما ينفرجوف: (بيف حرب مجميَّة) ( 2)أراد إما أنيا تجمي القـو عف أوطانيـ أي تخرجيـ عنيا، وا 

(. 3)أجموا عف القتيؿ إذا تفرقوا عنو: بسببيا أي يتفرقوف، مف قوليـ
. أو وضع الحرب عمى الِخزي والذلة: (أو سمـ مخزية)

أو سمـ مخزية، والسمـ مسالمة، : سؤاؿ؛ قد فيمنا أف الحرب يصاحبيا الجبلء والتفرؽ، فكيؼ قاؿ
ومصالحة فمف أيف يمزميا الخزي؟ 

وجوابو؛ ىو أف أمير المؤمنيف لو سالمو ووضع الحرب عنو، لـ يكف ذلؾ إال عمى ما ُييينو وُيِذلُّو 
أو سمـ مخزية، يشير إلى ما : ويسقط حالو وقدره، وىو أاّل يكوف لو أمر وال حؿّّ وال عقد، وليذا قاؿ

. ذكرناه
. العيد الذي جرى بيننا وبينو، وأظير أنو ال مصالحة واقعة اآلف: (فإف اختار الحرب فانبذ إليو)
ف اختار السمـ) . وضع الحرب بيننا وبينو: (وا 
. عمى السمع والطاعة واالنقياد ألمر اهلل، واالحتكاـ لي مف غير مخالفة منو: (فخذ بيعتو)
أراد والسبلـ عمى مف اتبع اليدى، أو والسبلـ منَّا عمى أىمو، والسبلـ ىو تحية مف عند : (والسبلـ)

جارية عميؾ أييا المخاطب، ولـ يفعؿ ذلؾ في أوائؿ كتبو إلى معاوية وغيره  (4)اهلل، ومعناه السبلمة
. ممف يخالفو ويضاد أمره؛ ألف مف ىذه حالو فميس أىبًل لمسبلمة مف اهلل تعالى

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (9)
. سائر بطوف قريش ما خبل بني ىاشـ: (فأراد قومنا)
. إىدار دمو بغيًا وحسداً : (قتؿ نبينا)

َـّ بالفتؾ في روحو في مواطف أربعة مف قريش وغيرىـ: واعمـ : أف الرسوؿ عميو السبلـ قد ُى
 __________

. الحـز(: ب)في  (1)
. ينجموف بسببيا: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (2)
. وأْجَمْوا عف القتيؿ ال غير أي انفرجوا: 108في مختار الصحاح ص (3)
 .السبلـ(: ب)في  (4)



 

 

(5/1608 )

 

ما كاف مف قريش حيف اقتعدوا لو يريدوف قتمو عمى بابو، فجاءه جبريؿ فأخبره بمقاميـ، وأنزؿ : أوليا
(. 1)عميو صدر سورة يس، فخرج يقرؤىا وحثا التراب عمى رؤوسيـ

جماعيـ عمى الرأي الذي جاء بو إبميس، وىو : وثانييا ما كاف مف اشتوارىـ في أمره في دارالندوة، وا 
فيتفرؽ دمو في قبائؿ  (2)أف يجتمع فتياف مف قريش، مف كؿ قبيمة واحد فيضربونو ضربة ضربة

(. 3)قريش، فبل يطالب بو أحد
 __________

.  تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ97-2/96انظر سيرة ابف ىشاـ  (1)
. ضربة واحدة: ظ: فكتب فوقيا( ب)ضربة واحدة، وظنف في : في نسخة أخرى (2)
حدثني ابف أبي نجيح : قاؿ ابف إسحاؽ:  ما لفظو225في المصابيح ألبي العباس الحسني ص (3)

أي دار الندوة، دار قصي بف كبلب التي كانت قريش -عف مجاىد عف ابف عباس أنيـ غدوا إلييا 
احبسوه في : في اليـو الذي اتعدوا لو، فاعترضيـ إبميس فقاؿ قائؿ منيـ-ال تقضي أمرًا إال فييا 

ال واهلل ما ىذا برأي : الحديد يعنوف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وأغمقوا عميو بابًا، فقاؿ إبميس
ليرجعف، فؤلوشؾ أف يثبوا عميكـ فينتزعونو مف : لئف حبستموه ليرقيفَّ أمره إلى أصحابو، وفي نسخة

. أيديكـ
ما ىذا لكـ برأي، ولو فعمتـ ما : قاؿ إبميس_… _ .ننفيو مف بمدنا، فبل نبالي أيف يذىب: فقاؿ قائؿ

. أمنت أف يحؿ عمى حي فيبايعونو فيسير إليكـ بيـ
أرى أف تأخذوا مف كؿ قبيمة شابًا نسيبًا ثـ يعطى كؿ فتى منيـ سيفًا صارمًا، ثـ : فقاؿ أبو جيؿ

. يضربوه ضربة رجؿ واحد فيقتمونو، فيتفرؽ دمو في القبائؿ
ال تبت )): القوؿ ما قاؿ ىذا الرجؿ، فتفرقوا عمى ذلؾ، فأتى جبريؿ رسوؿ اهلل فقاؿ لو: فقاؿ إبميس

 (.(ىذه الميمة عمى فراشؾ

(5/1609 )

 

ما كاف مف عمرو بف جحاش وقد قعد رسوؿ اهلل تحت جدار، فأراد أف يمقي عميو صخرة مف : وثالثيا
(. 2)، فجاءه جبريؿ فأقامو مف تحت ذلؾ الجدار(1)فوؽ

َـّ بقتمو، وقاؿ: ورابعيا : مف يمنعني منؾ؟ فقاؿ: ىو أف رجبًل استؿَّ سيؼ الرسوؿ فمما صار في يده َى
َـّ َقْوـٌ َأْف }: ثـ نزلت اآلية ((اهلل)) ـْ ِإْذ َى َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُك



 

 

(. 3[)11:المائدة]اآلية{...َيْبُسُطوا
اجتاحو إذا استأصمو، يريد بني ىاشـ، فإف سائر بطوف قريش وأحبلفيا نصبوا ليـ : (واجتياح أصمنا)

. العداوة العظيمة بسبب الرسوؿ عميو السبلـ
. أي قصدوا: (وىموا بنا)
ما يريد وقصدوا بنا فعؿ كؿ ما ييـ في : (اليمـو) أراد إما إنزاؿ اليمـو بنا والغمـو مف جيتيـ، وا 

. نفوسيـ، ويخطر عمى قموبيـ مف األفعاؿ الرديَّة
ما األفاعيؿ ذات األلواف في القبح والشناعة: (وفعموا بنا األفاعيؿ) . أراد إما األفاعيؿ القبيحة، وا 

 __________
. مف فوقو(: ب)في  (1)
وروي أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أتى :  ما لفظو1/648في الكشاؼ لمزمخشري  (2)

: بني قريظة يستقرضيـ دية مسمميف قتميما عمرو بف أمية الضمري خطأ يحسبيما مشركيف، فقالوا
نعـ، يا أبا القاسـ، اجمس حتى نطعمؾ ونقرضؾ، فأجمسوه في صفة وىموا بالفتؾ بو، وعمد عمرو 

. بف جحاش إلى رحا عظيمة يطرحيا عميو، فأمسؾ اهلل يده، ونزؿ جبريؿ فأخبره، فخرج
نزؿ منزاًل وتفرؽ الناس في العضاة يستظموف بيا، :  ما لفظو1/648في المصدر السابؽ أيضًا  (3)

فعمؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ سبلحو بشجرة، فجاء أعرابي فسّؿ سيؼ رسوؿ اهلل صمى 
 .قاليا ثبلثاً  ((اهلل)): مف يمنعؾ مني؟ قاؿ: اهلل عميو وآلو وسمـ ثـ أقبؿ عميو فقاؿ

(5/1610 )

 

أراد العيش الطيب، يشير بيذا إلى ما كاف مف حديث الصحيفة، وىو أف (: (1)ومنعونا الِعَذاب)
قريشًا تعاقدوا حمفًا عمى إخراج بني ىاشـ إلى الشعب، وىو مكاف مف أودية مكة، فاحتمفوا أف ال 
يصميـ أحد بطعاـ وال شراب، وكتبوا بينيـ صحيفة متضمنة لما ذكرناه، ثـ وضعوىا في الكعبة، 

والكاتب ليا منصور بف عكرمة، ثـ استمر األمر في ذلؾ حتى قاـ في نقضيا جماعة مف قريش، 
ذا الصحيفة قد أكمتيا األرضة، ومنصور ىذا شمت أناممو (. 2)فجاءوا وا 

فبلف بحر، : أي مجالس الخوؼ، وىذا مف باب اإلسناد المجازي كقولؾ(: الخوؼ (3)وأجمسونا)
. األسراج واأللجاـ (4)وتعميقيا

ما أف يريد المجاز : (واضطرونا إلى جبؿ وعر) أراد إما الحقيقة وىو ما كاف مف حديث الشعب، وا 
. أي إلى األمر الصعب الشديد

أي ورمونا عف قوس واحدة بالحرب، واجتمعت آرائيـ عميو حتى مابقي : (وأوقدوا لنا نار الحرب)
. منيـ بطف واحد إال وىو محارب لنا، وناصب لمعداوة مف أجمنا



 

 

عزمت عمى الشيء إذا قطعت عميو، قاؿ اهلل : أي أراد لنا وقطع عمى ذلؾ، مف قوليـ: (فعـز اهلل لنا)
ـْ َنِجْد َلُو َعْزماً }: تعالى . أي قطعًاعمى ذلؾ [115:طو]{َفَنِسَي َوَل

. بيضتو: المنع عف حوزة اإلسبلـ، وىي: (عمى الذب عف حوزتو)
 __________

. الَعْذب: الغذاء، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
قد سمت أناممو، وعف حديث تحالؼ قريش عمى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وعمى (: ب)في  (2)

بني ىاشـ وكتبيـ لصحيفة المقاطعة وما كاف منيـ مف حصار بني ىاشـ في شعب مكة، وقياـ 
-14/52جماعة مف قريش في نقض الصحيفة انظر ذلؾ كمو بالتفصيؿ في شرح ابف أبي الحديد

61 .
. وأحمسونا الخوؼ بالحاء الميممة أي ألزموناه: في شرح النيج (3)
 .ويعمقيا(: ب)في  (4)

(5/1611 )

 

ما يمنعو ويكوف العار عميو باجتياحو وأخذه مف ماؿ أو حريـ : الحرمة(: (1)والرمي مف وراء حرمتو)
ما أف يريد بالرمي الدفع،  (2)أو غيرذلؾ، وأراد بالرمي إما حقيقتو وىي المحاماة بالنباؿ، وا 

ما لرسولو . والضميراف في الحوزة والحرمة إما هلل تعالى، وا 
لى مف آمف في ذلؾ اليـو مف بني ىاشـ، فإف (: يبتغي بذلؾ األجر (3)مؤمننا) يشير إلى نفسو، وا 

. دفاعو إنما كاف مف أجؿ اهلل تعالى، وطمبًا لما عنده مف مذخور األجر
مف بني ىاشـ نحو حمزة والعباس وأبو طالب  (5)أراد مف كفر(: األصؿ (4)وكافرنا يحامي عمى)

، فإنو ال غرض لو بالدفاع إال محاماة عمى األصؿ  (6)وغير ىؤالء، ممف كاف كافرًا في ذلؾ اليـو
والجرثومة أف تضيع أو ينيدـ أصؿ مف أصوليا، وتزوؿ قاعدة مف قواعدىا، ونذكر مف ذلؾ أمورًا 

: ثبلثة
ما كاف مف عناية أبي طالب في حؽ الرسوؿ، وكاف كافرًا مظيرًا لمكفر وعبادة الوثف، وما كاف : أوليا

مف حديث قريش إليو مف أنو يسمّْـ إلييـ الرسوؿ يفعموف بو ما شاءوا ويعطونو عمارة، فأبى عف ذلؾ، 
أعطيكـ ابف أخي تقتمونو، وتعطونني صاحبكـ أكفمو وأربيو، ماىذا إال الرأي : وشرح اهلل صدره،وقاؿ

(. 7)السوء
 __________

. حومتو: في شرح النيج (1)
. المحامات(: ب)في  (2)



 

 

. ومف شرح النيج( ب)مؤمنًا، وما أثبتو مف (:أ)في  (3)
(. ب)عف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
. مف كفار: ، ونسخة أخرى(ب)في  (5)
. في الدفاع(: ب)في  (6)
 تحقيؽ 267-1/266إال رأي السوء، وانظر السيرة النبوية البف ىشاـ : في نسخة أخرى (7)

 .مصطفى السقا وآخريف

(5/1612 )

 

ما كاف مف حديث حمزة لما ناؿ أبو جيؿ بف ىشاـ مف عرض رسوؿ اهلل بالسبّْ واألذية، : وثانييا
لقد ناؿ أبو الحكـ مف ابف أخيؾ نيبًل عظيمًا، : فبمغو ذلؾ، وكاف يصطاد عمى يد امرأة، وقالت لو

ًة منكرة، فتواثب الناس، فقاؿ أبو  و شجَّ فدخؿ مغضبًا، فمما رآه في فناء الكعبة عبله بقوسو فشجَّ
(. 1)إنو معذور، إني نمت مف عرض ابف أخيو، وكاف ذلؾ سببًا في إسبلـ حمزة: جيؿ

ما كاف مف حديث العباس واجتياده في أمر رسوؿ اهلل في بيعة العقبة، ومبايعتو : وثالثيا
، وىو باٍؽ عمى الشرؾ و الكفر، ووصيتو ليـ في حقو والحثُّ ليـ عمى منعو، والتأكد (2)لؤلنصار

، فكؿ بني ىاشـ كاف حريصًا عمى الرسوؿ عميو السبلـ عف أف تجرى عميو نكبة، (3)عمييـ في ذلؾ
. أو يضاـ بضيـ

 __________
-226، وانظر تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص292-1/291انظر المصدر السابؽ  (1)

(. 187) برقـ228
. ومبايعة األنصار(: ب)في  (2)
يا معشر الخزرج، إف محمدًا : )حديث العباس بف عبد المطمب لؤلنصار عند بيعة العقبة نصو (3)

منَّا حيث قد عممتـ وقد منعناه مف قومنا، ممف ىو عمى مثؿ رأينا فيو، فيو في عز مف قومو ومنعة 
نو قد أبى إال االنحياز إليكـ والمحوؽ بكـ، فإف كنتـ تروف أنكـ وافوف لو بما دعوتموه  في بمده، وا 
ف كنتـ تروف أنكـ مسمموه وخاذلوه بعد  إليو، ومانعوه ممف خالفو، فأنتـ وما تحممتـ مف ذلؾ، وا 

انظر سيرة ابف . )(الخروج بو إليكـ فمف اآلف فدعوه فإنو في عز ومنعة مف قومو وبمده
 (.442-1/441ىشاـ

(5/1613 )

 



 

 

أي والذيف أسمموا مف سائر بطوف قريش خاليف عف مثؿ : (ومف أسمـ مف قريش ِخمٌَّو عما نحف فيو)
نما خصَّ المسمميف مف قريش ألنيـ ربما  ىذه العناية، وىذا االجتياد والخوؼ والببلء والتمحيص، وا 
تمحقيـ أنفة اإلسبلـ، فإذا كانوا خاليف عف ذلؾ، فالكفار أعظـ خموًا وأبعد عف ذلؾ، فبل ناقة ليـ في 

. ىذا وال جمؿ
كما كاف مف حديث أبي بكر فإنو كاف جارًا البف الدَُّغنَّة، وما أمكنو المقاـ في (:يمنعو (1)بحمؼ)

، وأما عثماف بف مظعوف فإنو استجار بالوليد بف المغيرة، ثـ (2)مكة إال بجواره، وىو حميؼ لقريش
، ممف كاف مستضعفًا (5)أبي طالب إلى غيرذلؾ (4)كاف في جيار (3)أبو سممة بف عبد األسد

(. 6)فاستجار
كما كاف في حؽ الرسوؿ فإف بني ىاشـ منعوه عف أف يساـ خسفًا أو يحمؿ : (أو عشيرة تقـو دونو)

. ضيماً 
 __________

(. ىامش في ب)لحمؼ : في نسخة (1)
. 374-1/372انظر قصة دخوؿ أبي بكر في جوار ابف الدُّغّنة سيرة ابف ىشاـ  (2)
. األشد، وىو تصحيؼ(: ب)في  (3)
. جوار، ولعميا حياز بالحاء(: ب)كتب فوقيا في  (4)
. 372-1/369انظر المصدر السابؽ  (5)
 .استجاره: في نسخة (6)

(5/1614 )

 

منيـ أبو سفياف واسمو صخر،  (1)أف ناسًا مف أسناف قريش ورؤسائيا: وحكى ابف ىشاـ في سيرتو
وأبو جيؿ بف ىشاـ، وأبو البختري بف ىشاـ، والوليد بف المغيرة، والعاص بف وائؿ، مشوا إلى أبي 

ما أف تخمي بيننا : طالب وقالوا لو إف ابف أخيؾ ىذا سفو أحبلمنا وعاب آليتنا، فإما أف تكّفو عنَّا، وا 
يا ابف أخي، إف قومؾ جاءوني فقالوا ىذه المقالة َفَأبِؽ عميَّ وعمى : وبينو، فقاؿ أبو طالب لرسوؿ اهلل

نفسؾ، وال تحمّْمني ما ال أطيؽ مف األمر، فظفَّ رسوؿ اهلل أف عمو قد بدا لو في نصره وأنو ُمسّممو 
واهلل ياعـ لو وضعوا الشمس : ))نصرتو، فأقبؿ الرسوؿ عمى عمو وقاؿ (2)إلييـ، وأنو قد ضعؼ عف

ثـ استعبر ( (في يميني والقمر في يساري عمى أف أترؾ ىذا األمر حتى أظيره أو أىمؾ فيو ما تركتو
: أقبؿ يا ابف أخي فأقبؿ، ثـ قاؿ: رسوؿ اهلل فبكى، ثـ قاـ، فمما ولى ناداه عمو أبو طالب فقاؿ لو
(. 3)إذىب يا ابف أخي فقؿ ما أحببت، فو اهلل ال أسممؾ لشيء أبداً 

أف يجري  (4)وىكذا ما كاف مف عثماف وعمر، فإف بني عبد شمس وبني عدي كانوا يمنعونيما عف



 

 

: عمييما نقص، فمف عدانا مف سائر بطوف قريش
، وما تصدوا بالقتؿ والعداوة البالغة إال لنا (5)إذ ال غرض ليـ في قتميـ: (فيو مف القتؿ بمكاف أمف)

. يا بني ىاشـ
. يريد اشتدَّ الحرب وقامت عمى ساؽ(: إذا احمرَّ البأس (6) [صمى اهلل عميو وآلو]فكاف رسوؿ اهلل )

 __________
. ورؤسائيـ(: ب)في  (1)
. في(: ب)في  (2)
، وانظر الرواية في المصابيح في السيرة ألبي العباس 266-1/264السيرة النبوية البف ىشاـ  (3)

. 54-14/53، وشرح النيج البف أبي الحديد 183الحسني ص
(. ب)عف، سقط مف  (4)
. قتمو(: ب)في  (5)
 .و في شرح النيج( ب)زيادة في  (6)
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. عف التقدـ في القتاؿ لشدة األمر وصعوبة الحاؿ: (وأحجـ الناس)
. مف يميو مف أقاربو وبني عمو وخاصتو: (قدَّـ أىؿ بيتو)
تمحيصًا ألىمو ومبالغة في زيادة أجورىـ، ورفع درجاتيـ، واجتيادًا في صيانة : (فوقى بيـ أصحابو)

. أصحابو فميذا وقاىـ بو
عظامًا ألمر أصحابو: (حرَّ السيوؼ واألسنة) . إكرامًا ألىمو بالشيادة، وا 
يريد ابف عبد المطمب، وكاف الحارث أكبر أوالد عبد المطمب، : (فقتؿ عبيدة بف الحارث يـو بدر)

(. 2)، قتؿ يـو بدر عف مبارزة لبعض المشركيف(1)وكانوا عشرة
(. 3)قتمو وحشي: (وقتؿ حمزة يـو أحد)
(. 4)وكاف معو الراية فقطعت يداه، ثـ قطع بنصفيف: (وقتؿ جعفر يـو مؤتة)
يشير إلى نفسو؛ ألنو قد كاف محبًا : (وأراد مف لو شئت ذكرت اسمو مثؿ الذي أرادوا مف الشيادة)

في حصوؿ الشيادة في تمؾ األياـ، ولكف الرسوؿ عميو السبلـ أخبره أنو يستشيد مف بعد، فقرَّ خاطره 
. بذلؾ

. فأزىقت أرواحيـ إلى الجنة: (ولكف آجاليـ عجمت)
. لـ تحضر، أجميا إلى وقت آخر: (ومنيتو أخرّْت)
. أراد يا عجباه أو يا عجبي، أبدلت الياء ألفًا، مف أجؿ صنع الدىر ىذا الصنع: (!فيا عجبا لمدىر)



 

 

 __________
عبد اهلل، وأبو طالب، والعباس، وحمزة، والزبير، والحارث، وحجبل، : أي مف الذكور، وىـ (1)

، وضرار، وأبو ليب (. 1/75انظر سيرة ابف ىشاـ). والمقـو
. 2/214انظر المصدر السابؽ  (2)
. 26-3/24انظر المصدر السابؽ  (3)
 .4/9انظر المصدر السابؽ  (4)
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فيا عجبًا ألنو نازؿ منزلة الفعؿ : العامؿ في إذ ىاىنا ىو المصدر، وىو قولو: (إذ صرت يقرف بي)
وعوض عنو، وليذا فإنو ال يجوز ذكره معو، أي وقت أف صرت أقرف إلى غيري وأكوف مثبًل لو، لئف 
معاوية ربما جرى في كبلمو حاؿ عثماف وغيره مف الخمفاء قبمو، وذكر مناقبيـ وتفضيميـ عمى أمير 

ُؿ عميَّ : المؤمنيف، فميذا قاؿ . كيؼ يقرف بي، وُيَفضَّ
حرازي لقصب(: بقدمي (1)مف لـ يسع) السبؽ دوف غيري في العمـو وسائر خصاؿ  (2)في الفضؿ وا 

. الفضائؿ
. مف القرب إلى رسوؿ اهلل، وجياد أعدائو، واستئصاؿ شأفتيـ، وقطع دابرىـ: (ولـ تكف لو كسابقت ي)
أو فمف ترمز إليو يا معاوية بزعمؾ، ! فمف يزاحمني في ىذه الدرجة؟: (الت ي ال يدلي أحد بمثميا)

!. وتدَّعي أنو أفضؿ مني؟
. مما ذكرت اختصاصي بو دونو(: ما ال أعرفو (3)إال أف يدَّعي مدَّعي)
وأراد أنو قاطع عمى أنو لـ يكف وأف مّدعيو كاذب فيما ادَّعاه مف ذلؾ؛ ألنو لو : (وال أظف اهلل يعرفو)

فإف عممو محيط بكؿ المعمومات، وعدة مف قتمو أمير المؤمنيف كـر  (4)كاف يعممو، لعممو اهلل تعالى
: اهلل وجيو مف بني أمية خمسة نفر

. العاص بف سعيد، وعقبة بف أبي معيط، وحنظمة بف أبي سفياف، وعتبة بف ربيعة، والوليد بف عتبة
نوفؿ بف خويمد، وزمعة بف : عامر بف عبداهلل مف بني أنمار، ومف بني أسد أربعة نفر: ومف حمفائيـ

طعيمة بف : ، وعقيؿ بف األسود بف المطمب، وقتؿ مف بني نوفؿ(5) [والحرث بف األسود]األسود، 
. عدي

 __________
. وشرح النيج كما أثبتو( ب)يسمع، وفي (: أ)في  (1)
. لقصبو، وكذا في نسخة أخرى(: ب)في  (2)
. مدعٍ : وفي شرح النيج( ب)في  (3)



 

 

(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
 .الحرث بف زمعة بف األسود: والصواب(. ب)سقط مف  (5)
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(. 1)[وطعيمة بف الحرث]النضر بف الحرث، : ومف بني عبد الدار
أبو قيس بف الفاكو بف المغيرة، : عمير بف عثماف، ومف بني مخزـو: بف مرة (2)ومف بني تيـ

(. 3)ومسعود بف لعبة
مف بني عائذ أبو المنذر المخزومي، وعبد اهلل بف  (5[)و]وحذيفة بف أبي حذيفة  (4)وأبو قيس

. المنذر، والحاجب بف السائب
. نبيو ومنبو ابنا الحجاج، والعاص بف منبو، وأبو العاص بف قيس: ومف بني سيـ
(. 6)سعيد بف وىب: ومف بني عامر
(. 9)بف سعيد (8)أوس: (7)ومف بني جمح

و اهلل بو مف إظيار الديف عمى يديو بقتؿ أعدائو قبؿ النبوة وبعدىا . فانظر إلى ما خصَّ
مف نقص حؽ أو إيفائو أو اعتراؼ بو أو إنكاره، أو إقراركـ بفضمي (: عمى كؿ حاؿ (10)فالحمدهلل)

. أو جحوده، فاهلل تعالى مشكور عمى كؿ ىذه األحواؿ
 __________

. والحرث بف األسود(: ب)في  (1)
. ومف بني تميـ(: ب)في  (2)
انظر سيرة ابف ىشاـ، . )مسعود بف أبي أمية بف المغيرة: ىكذا في النسختيف، ولعؿ الصواب (3)

. (وشرح ابف أبي الحديد
. وىو أبو قيس بف الوليد بف المغيرة (4)
(. ب)الواو، سقط مف  (5)
. معبد بف وىب: في سيرة ابف ىشاـ، وشرح ابف أبي الحديد (6)
. جميح(: ب)في  (7)
أوس بف معير بف لوذاف بف سعد بف جمح، : 2/361ىكذا في النسختيف، وفي سيرة ابف ىشاـ (8)

. أوس بف المغيرة بف لوذاف: 14/212وفي شرح ابف أبي الحديد 
. 212-14/208، وشرح ابف أبي الحديد 362-2/355انظر سيرة ابف ىشاـ  (9)
 .والحمدهلل: وفي شرح النيج( ب)في  (10)
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اعمـ أف معاوية بخدعو ومكره ما وجد ما يعتؿُّ عمى أمير : (وأما ما سألت مف دفع قتمة عثماف إليؾ)
، خدعًا (1)المؤمنيف في البغي عميو إال ثأره بدـ عثماف، وتسميـ قاتميو إليو يتحكـ فييـ كيؼ شاء

راءة لطمب الحؽ، وىو عنو بمعزؿ . ومكرًا، وا 
. يشير إلى إمامتو وقتمة عثماف، وطمب معاوية لتسميميـ: (فإني نظرت في ىذا األمر)
. عند اهلل تعالى مف جية الديف: (فمـ أره يسعن ي)
: كما زعمت، وال إلى غيرؾ، أما إليؾ فؤلمريف: (دفعيـ إليؾ)

فمعؿ أمير المؤمنيف كاف ال يعمميـ بأعيانيـ ألنو قتمو مف ال يؤبو لو، وال ىو أىؿ لمذكر مف : أما أوالً 
. أوباش الناس وأخبلطيـ

فؤلنؾ لست بولي لدـ عثماف فيجب الدفع إليؾ، والمطالبة بالدـ إنما تكوف في حؽ األولياء : وأما ثانياً 
: واألقارب عمى جية االختصاص، وأما غيرؾ فبل يتوجو ذلؾ أيضًا ألمريف

ف كانوا أقرباء فمعميـ لـ يطالبوا أمير المؤمنيف بالتسميـ، ولو قدَّرت أنو عرفيـ : أما أوالً  فؤلنيـ وا 
. بإقرار أو بيّْنة، فإنو ال يجب تسميميـ إال عند المطالبة مف جية األولياء ال غير

فؤلف بعض أولياء الدـ كانوا في غاية النكوص واإلدبار عف أمير المؤمنيف، والبعد عف : وأما ثانياً 
ذا كاف اليقوؿ بإمامتو فبل وجو  صداره عف رأيو، وا  إمامتو، والقوؿ بيا، والبد في ذلؾ مف حكمو، وا 
بطاؿ  لوجوب القوؿ بتسميميـ إلييـ والحاؿ ىذه، فيذا وجو المعذرة ألمير المؤمنيف عف تسميميـ، وا 

. دعوى معاوية الفاسدة
رعاد بالفيء إلى الحؽ، واالنكفاؼ عف القوؿ الخطأ (: غيؾ (2)ولعمري لئف لـ تنزع عف) تيدد وا 

. والمكابرة
. تمردؾ وعنادؾ، وطمبؾ ما ليس لؾ أف تطمبو: (وشقاقؾ)
: يريد قتمة عثماف، تعرفيـ عمى القرب: (لتعرفنيـ عف قميؿ)

 __________
. شاءوا(: أ)في  (1)
 (.ب)مف، ىامش في : في نسخة (2)
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يبحثوف عنؾ أشد البحث مف غير حاجة لؾ إلى طمبيـ كما (: طمبيـ (1)يطمبونؾ، ال يكمفونؾ)
. زعمت

: ولعؿ مراد أمير المؤمنيف بطمبيـ لمعاوية عمى أحد وجييف: (في بر وال بحر، وال جبؿ وال سيؿ)
. فبأف يكونوا في معسكر أمير المؤمنيف طالبيف لمعاوية لفسقو وبغيو: أما أوالً 

حضاره لفصؿ الخصومة فيما بينيـ، وقطع : وأما ثانياً  فبأف يأمرىـ عمى الخصوص بطمب معاوية، وا 
. الشجار

وجوده وحصولو، أما عمى الوجو األوؿ فؤلنو طمب إلزىاؽ روحو، : (إال أنو طمب يسوءؾ وجدانو)
. وأما عمى الوجو الثاني فؤلنو طمب إلنصاؼ الحؽ منو، وكبلىما طمب ال يسره

مكاف زور أي بعيد، وأراد أنو ال يسره لما فيو مف إيحار صدره، وضنكو : (َوَزْوٌر ال يسرؾ لقيانو)
. عميو

والسبلـ ألىمو مف : أراد عدـ استحقاقو لمسبلـ، وبطبلف أىميتو لو، فميذا قاؿ: (والسبلـ ألىمو)
المبلئكة والصالحيف، ثـ أخَّره إلى آخر الكتاب، يريد بذلؾ التنبيو عمى ركة حالو، وأنو ليس أىبًل 

. لشيء مف ذلؾ
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية أيضًا  (10)
الممحفة مف الثياب، وىذا : الجمباب(: عنؾ جبلبيب ما أنت عميو (2)وكيؼ أنت صانع إذا انكشفت)

استفياـ وارد عمى جية اإلنكار، والمعنى ليت شعري ما حالؾ عند انكشاؼ ىذه الجبلبيب عنؾ عند 
. الموت، أو في يـو القيامة التي أنت البس ليا، والتي أنت مقيـ عمييا

. ما أنت عميو: الحسف والنضارة، ومف ىذه مفسرة إلبياـ قولو: البيجة: (مف دنيا قد َتَبيََّجْت بزينتيا)
. يريد آثروا لذتيا، فكاف سبب الخدع بيـ مف جيتيا: (وخدعت بمذتيا)
. بزخرفيا وزىرتيا: (دعتؾ)
. مسارعًا في تحصيميا، ومنيمكًا في لذاتيا: (فأجبتيا)
. جذبتؾ بزمامؾ: (وقادتؾ)

 __________
. وال يكمفونؾ(: ب)في  (1)
 .تكشفت: في شرح النيج (2)
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. منؾ ليا (1)مف غير مخالفة ليا، وال اعتياص: (فاتبعتيا)
. بمراداتيا وشيواتيا ولذاتيا: (وأمرتؾ)
. في ذلؾ كمو: (فأطعتيا)

سؤاؿ؛ أراه أطمؽ الخطاب في االبتياج والخدع، ولـ يظير فيو الكاؼ، ثـ أظيرىا بعد ذلؾ في سائر 
األفعاؿ؟ 

وجوابو؛ ىو أف االبتياج والخدع عاـ في جميع أبناء الدنيا، ال يختص بو واحد دوف واحد، فميذا 
أطمقو لعمومو، فأما الدعاء واالنقياد واألمر فربما يختص بو بعض األشخاص بكثرة المثابرة عمييا، 

. والتعمؽ بيا، وكثرة االنيماؾ في حبيا واإلصغاء إلييا، فمف أجؿ ىذا وصؿ بو الكاؼ
نو يوشؾ) . أي يقرب: (وا 
ما أف يريد : (أف يقفؾ واقؼ) أراد إما اهلل يقفو عند الموت عمى حقائؽ أعمالو، وأسرارىا وخفاياىا، وا 

. نفسو بأف يقفو في الحرب، ويمجيو إلى مضائؽ صعبة، وأمور ىائمة
( 3)ال خبلص لؾ عف أحد األمريف المذيف ذكرناىما، وال ينفعو(: (2)عمى ما ال ينجيؾ منو منجي)

. عنيما نافع
تقعوس الرجؿ عف األمر إذا ظير منو، وغرضو أنو ال : اخرج، مف قوليـ: (َفاْقَعْس عف ىذا األمر)

حؽ لؾ فيو بزعمؾ وال والية لؾ عميو في حاؿ، وأراد الخبلفة فإنو أخذىا مف غير أىمية، وطمبيا مف 
. غير استحقاؽ

قدامؾ فييا : (وخذ أىبة الحساب) لعدتو في اآلخرة، فإنؾ ال محالة مسئوؿ عف أمورؾ كميا، وا 
حجامؾ . وا 

. واستئصاؿ شأفتؾ (4)مف جبلئؿ األمور، وعظائميا بقطع الدابر بالحرب: (وَشمّْر لما قد نزؿ بؾ)
فيولجوا فيو الُعْجَب، فيكوف سببًا في ىبلكؾ في الديف والدنيا، وغرضو : (وال تمكّْف الغواة مف سمعؾ)

. اإلصغاء إلى مقاالت الناس، وفتح أذنو لسماع كبلميـ
 __________

. وال اعتراض(: ب)في  (1)
. منج: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
(. ىامش في ب. )وال ينفعؾ: في نسخة (3)
 .في الحرب(: ب)في  (4)

(5/1621 )

 



 

 

الَّ تفعؿ) ما تمكيف الغواة مف سمعؾ(1)إما خروجؾ عف األمر: (وا  . ، وا 
مف أمر اآلخرة ونسيانؾ الوقوؼ بيف يدي اهلل لممحاسبة عمى (: نفسؾ (2)ُأْعِمْمؾ، ما َأْغَفْمَت عف)

. القميؿ والكثير
يثار المذة العاجمة، فميذا أطغتؾ النعمة إلى األشر والبطر والورود : (فإنؾ مترؼ) أراد كثير التنعـ وا 

ليو اإلشاة بقولو تعالى ْنَيا}: في كؿ مكروه، وا  ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ [. 33:المؤمنوف]{َوَأْتَرْفَناُى
: ويقاؿ: طرقو وساربؾ مواضعو، قاؿ أبو عمرو (4)أي سمؾ بؾ(: (3)قد أخذ الشيطاف منؾ مأخذه)

(. 5)استعمؿ فبلف عمى الشاـ وما إخذه
أي ما كاف يؤمُّْمو فيؾ ويصدّْؽ ظّنو عميؾ، ويحدسو بفراسة رأيو مف المساعدة : (وبمغ فيؾ أممو)

. واالنقياد لما أراده
. خالطؾ، وباشرؾ(: (6)وجرى فيؾ)
أراد إما مخالطة الروح والدـ لمجسـ؛ فإنيما يجرياف فيو جميعًا ويخالطانو معًا، : (مجرى الروح والدـ)

ما أف يكوف غرضو مخالطة الروح مع الدـ؛ فإف الروح مخالط لمدـ غاية المخالطة، حتى لقد قاؿ  وا 
. إف الروح ىو الدـ: بعض الناس لما بينيما مف المناسبة
نيـ ساسوا الخمؽ، وجمعوا أمر قريش : بمغ أمير المؤمنيف أف معاوية يقوؿ إنيـ الوالة ألمور الناس، وا 

: وغيرىا وسادوىـ، فميذا قاؿ أمير المؤمنيف
 __________

. عف ىذا األمر(: ب)في  (1)
. مف: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
. ، ومف نسخة أخرى، ومف شرح النيج(ب)ما أخذه، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. بو(: أ)في  (4)
واستعمؿ فبلف عمى : ، ولـ يذكر قائمو، ولفظو فيو1/218ىذا القوؿ ذكره في لساف العرب  (5)

: الشاـ وما أخذ إخذه بالكسر أي لـ يأخذ ما وجب عميو مف حسف السيرة، وال تقؿ آِخِذه، وقاؿ الفراء
. انتيى. ما وااله وكاف في ناحيتو

 (.ب)منؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)

(5/1622 )

 

أراد أعممني متى كنتـ عمى ىذه الحالة، فإني ال أعرؼ ذلؾ، : (ومتى كنتـ يا معاوية ساسة الرعية)
(. 1)الذيف يدبروف األمر، ويحسنوف إيالتو: جمع سائس وىـ: وال يعرفو أحد غيري، والساسة

محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، والحافظيف لحوزة  (2)والمتوليف بالقياـ عمى أمة: (ووالة أمر األمة)



 

 

(. 3)اإلسبلـ، والحاميف عف ِذماره
. يريد رتبة عالية في الذيف يستأىموف أخذ الوالية ألجميا: (بغير قدـ سابؽ)
بسؽ فبلف عمى قومو أي عبلىـ، وأراد وال حصؿ لكـ : أي عالي، مف قوليـ: (وال شرؼ باسؽ)

. شرؼ عالي تستحقوف بو الوالية، وىي ال تستحؽ إال بأحد ىذيف األمريف وأنتـ خالوف عنيما
غمبتيا واستحكاميا، بدعوى ما ليس حقًا، وال قاـ عميو برىاف، : (ونعوذ باهلل مف لزـو سوابؽ الشقاء)

. وال أوضحتو داللة
الغرور واالنخداع، وأراد التحذير عف االستمرار : الغرة: (وأحذرؾ أف تكوف متماديًا في غرة األمنية)

. في غرور األماني الكاذبة، والتسويفات الباطمة
أي وأحذّْرؾ عف اختبلؼ السر والعبلنية فإف ىذه ىي عبلمات أىؿ (: (4)مختمؼ السر والعبلنية)

؛ ألف مف ىذه حالو فبل ((نيى رسوؿ اهلل عف ذي الوجييف، وذي المسانيف)): النفاؽ، وفي الحديث
. يوثؽ بكبلمو وال وقع لو بحاؿ

ذا أردت اإلنصاؼ : (وقد دعوت إلى الحرب) أسرعت إلييا وحشدت جموعؾ مواظبة عمييا، وا 
: وركوب غارب التحقؽ واالعتراؼ

أي في جانب ومعزؿ، وانتصابو عمى الظرفية أو عمى الحاؿ مف الناس أي : (فدع الناس جانباً )
(. 5)منعزليف

. مف بيف ىذه الجموع التي أنت متوسط بينيا بالمكر والخديعة: (واخرج إليَّ )
 __________

. السياسة: اإليالة (1)
. عمى أمر أمة(: ب)في  (2)
. ما يحؽ لئلنساف أف يحميو: الذّْمار (3)
. مختمؼ العبلنية والسريرة: في شرح النيج (4)
 .معتزليف(: ب)في  (5)

(5/1623 )

 

ىراؽ: (وأعِؼ الفريقيف) راقة الدماء وأسكنيـ عف ذلؾ  (1)مف جانبي وجانبؾ عف القتؿ وا  األرواح، وا 
: وصنيـ

. الذي قد تأىَّبوا لو، وَشمَّروا مف أجمو(: القتاؿ (2)مف)
: تعميؿ لمخروج، أي لتكوف متحققًا بعد خروجؾ وشخوصؾ: (لتعمـ)
الطبع بالغفمة والقسوة، أو المغموب عمى : المطبوع عمى قمبو، والريف(: (3)أينا المريف عمى عقمو)



 

 

. عقمو مف راف عمى قمبو أي غمب، وىو أف يريف الذنب عمى القمب فيكوف مسوداً 
. بحجاب الغفمة وأكنة الفساد والقسوة، وأغشية العناد والشقوة: (والمغطَّى عمى بصره)
أراد فأنا أب لمولد الذي تعرفوف، وقد يعظـ األب باعتبار حاؿ االبف، ويعظـ االبف : (فأنا أبو حسف)

باعتبار حاؿ األب، وأراد ىا ىنا عظـ حاؿ األب واالبف جميعًا، فيكوف مقصود التعريؼ واإلعظاـ 
، وغمرة (4)مف مجموع األبوة والبنوة معًا، وأراد بيذا اإليقاظ والتنبيو لمعاوية عف سكرة ضبللتو

جيالتو في تعاطيو ما ليس أىبًل لو، وارتقائو مكانًا ليس ينالو، ثـ أزيدؾ تعريفًا آخر إف كنت جاىبًل 
: بحالي

عتبة بف ربيعة، وىو أب ىند أـ معاوية، وىي اآلكمة لكبد حمزة تشفيًا عمَّا لحقيا مف : (قاتؿ جدؾ)
(. 5)الغيظ بقتؿ مف قتؿ مف أقاربيا

. الوليد بف عتبة: (وخالؾ)
حنظمة بف أبي سفياف، فيؤالء وغيرىـ مف أىؿ الشرؾ قتميـ أمير المؤمنيف، وكاف ىو : (وأخيؾ)

المستولي عمى قتميـ باتفاؽ أىؿ التأريخ وأىؿ السير، وما شاركو فييـ مشارؾ إال عمى الندرة 
(. 6)والقمة

 __________
زىاؽ، : في نسخة (1) (. ىامش في ب)وا 
. عف(: ب)في  (2)
. عمى قمبو: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. عف سكره وضبللو(: ب)في  (4)
.  تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ3/40انظر السيرة النبوية البف ىشاـ  (5)
 .283-2/278انظر المصدر السابؽ  (6)

(5/1624 )

 

كسر الشيء المجوَّؼ كاليامة وما شاكميا، وانتصاب شدخًا عمى المصدرية، وىو : الشدخ: (شدخاً )
. في موضع الحاؿ أي قاتؿ ىؤالء شادخًا لياماتيـ، وكاسرًا ليا

نا اهلل فيو وأذلَّكـ، ورفعنا ووضعكـ، وشيَّد أمورنا وصغَّركـ، : (يـو بدر) في اليـو العظيـ الذي أعزَّ
وحمى بو الحوزة، ودوَّخ مف أجمو الصناديد منكـ واألعزة، وقتؿ فيو الرؤوس واألكابر، وأورثنا فيو 

. المجد بببلئنا وصبرنا، كابرًا عف كابر
. الذي شدخت بو اليامات مف أعزتؾ وأىؿ واليتؾ ومحبتؾ: (وذلؾ السيؼ)
. مصاحبًا لي ال يزاؿ، وال أفارقو أبداً : (معي)



 

 

(. 1)الذي لقيتيـ بو يـو بدر، وكافحتيـ بالنصاؿ بحدتو: (وبذلؾ القمب)
. أنت وغيرؾ مف أعداء اهلل وأعداء دينو والخارجيف عف أمره، والنابذيف لطاعتو وأمره: (ألقى عدوي)
يخالؼ التوحيد وما جاء بو الرسوؿ إليَّ وأقرَّه في سمعي، ووعتو أذناي (: ديناً  (2)ما استبدلت)

. وقمبي
. خبلؼ مف جاء بالرسالة، وعرفت صدقو بالمعجزات الظاىرة عميو: (وال استحدثت نبياً )
ني لعمى المنياج) . الطريؽ: (وا 
( 3)يشير بذلؾ إلى مف قتؿ كافرًا مف بني عبد شمس مثؿ عتبة وشيبة ابنا: (الذي تركتموه طائعيف)

ربيعة وغيرىما مف رىطيما، فإنيـ ولَّوا اإلسبلـ ظيورىـ، واختاروا الكفر ألنفسيـ، فأذاقيـ اهلل الخزي 
. في الحياة الدينا بالقتؿ، ولعذاب اآلخرة أخزى

 __________
. بحديو(: ب)في  (1)
. وما استبدلت(: ب)في  (2)
 .ىما ابنا ربيعة: ىكذا في النسخ، بالرفع، فمعمو خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره (3)

(5/1625 )

 

إلى مف بقي منيـ مف القتؿ كأبي سفياف، فإنما دخؿ مكرىًا  (1)[بذلؾ]يشير : (ودخمتـ فيو مكرىيف)
يـو الفتح حيث جاء بو العباس رديفًا عمى بغمة رسوؿ اهلل قد َأمَّنو والمياجروف واألنصار يتبادروف 

إلى قتمو، لوال إجارة العباس لو، فأسمـ لذلؾ، وشيد شيادة الحؽ عمى جية اإللجاء والضرورة عف حزّْ 
الماؿ، فمما رأى ما دخؿ بو رسوؿ اهلل مف العساكر يـو الفتح، التفت إلى  (2)الرأس واصطبلـ

(. 3)إنيا النبوة! ويحؾ: لقد أعطي ابف أخيؾ ممكًا عظيمًا، فقاؿ لو: العباس وقاؿ
مف حالو، فإنو كاف كثيرًا  (4)القوؿ الذي ليس عمى حقيقة: الزعـ: (وزعمت أنؾ جئت ثائرًا بعثماف)

. ما أريد إال طمب الثأر بدـ عثماف: ما يقوؿ معاوية
يريد مف غريمو، وأيف صار، ومع مف ىو، فطمبؾ لي بدـ : (ولقد عممت حيث وقع دـ عثماف)

ظيار لشيء، وباطنؾ مشتمؿ عمى خبلفو نفاقًا وتمردًا،  عثماف مع معرفتؾ بحالو مكر وخديعة وا 
. الذي يطمب بالدـ: والثائر ىو

. إشارة إلى األمكنة، وغرضو مف األمكنة التي يعرفيا، ووقوعو فييا (5)ىنا: (فاطمبو مف ىناؾ)
أراد إف كنت طالبًا عمى الحقيقة فاطمبو في موضعو، فإف كنت غير مطالب : (إف كنت طالباً )

. فبلتخدع نفسؾ باألكاذيب في الطمب والطمع في غير مطمع مف ذاؾ
. فعف قريب وقد أبصرتؾ: (فكأني قد رأيتؾ)



 

 

. رفع الصوت خوفًا وجزعاً : الضجيج: (تضج مف الحرب)
تؾ) . كنى بالعضّْ عف القتؿ الكثير واجتياح األمواؿ: (إذا عضَّ

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. استئصالو: اصطبلـ الماؿ (2)
. 404-2/402انظر سيرة ابف ىشاـ  (3)
. الحقيقة(: ب)في  (4)
 .ىذه إشارة(: ب)في  (5)

(5/1626 )

 

مثؿ صياح الجماؿ عند حمميا ما يثقميا؛ ألنو إذا كاف األمر كما قمناه : (ضجيج الجماؿ باألثقاؿ)
. ظيرت ليا أصوات عظيمة مف ثقؿ ما حمّْمت، وانتصاب ضجيج عمى المصدرية

المجتمعيف مف أوباش أىؿ الشاـ وأجبلفيـ الذيف خدعتيـ فانقادوا بزمامؾ، : (وكأني بجماعتكـ)
. وزيَّنت ليـ األكاذيب فأحاطوا بؾ مف خمفؾ وقدامؾ

يشير إلى ما كاف مف الخديعة مف رفع المصاحؼ لما (: جزعًا مف الضرب المتتابع (1)يدعونن ي)
، فؤلجؿ ىذا صاحوا خوفًا مما حؿ بيـ مف (2)رأوا الموت عيانًا، وبمغت األرواح منيـ التراقي

: الضرب، المتتابع فيو روايتاف
. تابعًا لو (3)متتابع أي متدارؾ بعضو في إثر البعض: أحدىما
التيافت، وسكراف متتايع أي يرمي بنفسو، والريح تتايع : بالياء بنقطتيف مف أسفميا، والتتايع: وثانييما

: بالنفس، قاؿ أبو ذؤيب
َقَدْرُت ِلَساِقيا  (4)َوُمْفِرىٍة َعْنسٍ 

 
ْت كما ريح َتتَّايُع بالقفؿِ  ( 5)فخرَّ

 
. الحاصؿ مف جية اهلل تعالى عمى أيدي أوليائو مف المؤمنيف؛ قطعًا لدابر البغاة: (والقضاء الواقع)
أي يصرعوف جماعات بعد جماعات، وجيبًل بعد جيؿ، ال يرفع عنيـ : (ومصارع بعد مصارع)

. السيؼ، وال تكؼُّ عنيـ الرماح
 __________

. إلخ...وكأني بجماعتؾ تدعوني : في شرح النيج (1)



 

 

(. 4/664الكشاؼ . )العظاـ المكتنفة لثغرة النحر عف يميف وشماؿ: التراقي (2)
. بعض(: ب)في  (3)
الناقة القوية، شبيت : عيش، وىو تصحيؼ، ومفرىة أي خفيفة ونشيطة، والَعْنُس (: ب)في  (4)

. بالصخرة لصبلبتيا
يُح بالَقْفِؿ _ … _ :، ورواية الشطر الثاني فيو1/341لساف العرب  (5) فخّرت كما َتتَّاَيُع الرّْ

 .ما يبس مف الشجر: والقفؿ

(5/1627 )

 

ومكرًا مف معاوية وعمرو في ذلؾ لما  (2)يكوف حاكمًا بيننا وبينيـ خديعة(: (1)إلى كتاب اهلل)
َفَممَّا َرَأْوا }والرماح،  (3)طاشت حموميـ مف إزىاؽ األرواح، وأرعدت فرائصيـ مف أفاعيؿ الصواـر

ـْ َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّة المَِّو  ـْ ِإيَماُنُي ـْ َيُؾ َيْنَفُعُي َبْأَسَنا َقاُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوْحَدُه َوَكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِو ُمْشِرِكيَف ، َفَم
[. 85-84:غافر]{الَِّتي َقْد َخَمْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَؾ اْلَكاِفُروفَ 

أراد إما كافرة بأنعـ اهلل تعالى في البغي والظيور عمى إماـ الحؽ، وىذا ىو الذي عميو : (وىي كافرة)
نما ىـ بغاة، وقد صرَّح بذلؾ غير مرة وفي  التعويؿ، فإنو ما عامميـ معاممة الكفار في حاؿ أصبًل، وا 

. غير موطف، أو أراد مف يعمـ مف حالو النفاؽ والكفر باهلل لوجو غير البغي
. لمنعـ غير وافية بشكرىا: (جاحدة)
. ولي (4)أعطوني أيمانيـ وعقودىـ عمى الطاعة هلل تعالى: (أو مبايعة)
مائمة عف الحؽ والطريؽ الواضح، فأىؿ الشاـ عمى كثرتيـ ال يخموف عف الحاؿ التي : (حائدة)

. ذكرىا، وقررىا ىاىنا
 
ومف وصية لو عميو السبلـ أوصى بيا جيشًا لو  (11)
أراد أنكـ إذا نزلتـ ببعض أعدائكـ، وأردتـ حصارىـ، أو نزؿ (: (5)فإذا نزلتـ بعدو أو نزؿ بكـ عدو)

بكـ بعض األعداء يريد حصاركـ فالرأي الحـز لكـ، واألمر الذي يكوف نافعًا لكـ حسف التصرؼ في 
. الحرب والمكيدة

جمع : أراد أف العساكر تكوف قداـ األماكف العالية، واألشراؼ: (فميكف معسكركـ في ُقُبؿ األشراؼ)
. َشَرؼ وىو المكاف العالي

 __________
. إلى كتاب اهلل تعالى(: ب)في  (1)
. خدعاً (: ب)في  (2)



 

 

. السيوؼ القاطعة: الصواـر (3)
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
 .عدوكـ(: ب)في  (5)

(5/1628 )

 

. جمع جبؿ كفرس وأفراس: أسفمو، واألجباؿ: سفح الجبؿ(: (1)وأسفاح األجباؿ)
نما : (أو أثناء األنيار) غضونيا ومعاطفيا، وأراد أف العساكر ال تكوف مجتمعة في مكاف واحد، وا 

. تكوف متفرقة في ىذه المواضع عمى اختبلفيا أعمى وأسفؿ، ورفع وخفض
: ثـ قرر ذلؾ وأباف وجو المصمحة فيو، بقولو

. أي عونًا تستظيروف بيـ: (كيما يكوف لكـ ردءاً )
. أي ويردوف عميكـ مف جاءكـ يريد القتاؿ، وىؤالء كميـ عف معظـ العسكر وأكثره : (ودونكـ َمَردِّا)
. أي قتالكـ: (ولتكف مقاتمتكـ)
في الكثرة، كاف قتاليـ عمى  (2)ألف الجموع والعساكر إذا كثرت، وغمبت الحد: (مف وجو أو اثنيف)

. ىذا الوجو أنفع وأوقع مف حالو إذا كاف مف جية واحدة
. حفاظًا يحفظونكـ عف أف ُتْؤَتوا عمى ِغّرة أو تخدعوف بخديعة ال تشعروف بيا: (واجعموا لكـ رقباء)
. أعالييا: (في صياصي الجباؿ)
. أعبلىا: األكمة المرتفعة، ومناكبيا: اليضبة ىي: (ومناكب اليضاب)

: ثـ ذكر وجو المصمحة في ذلؾ، بقولو
فبل سبيؿ لمعدو إليكـ،  (3)ألنكـ إذا فعمتـ ما ذكرتو لكـ: (لئبل يأتيكـ العدو مف مكاف مخافة أو أمف)

ال مف مكاف تخافوف منو ىجومو عميكـ، وال مف مكاف تأمنوف فيو عمى أنفسكـ لتحصنكـ عنو؛ ألف 
. مف فعؿ ىذه األفعاؿ فقد أحرز نفسو عف مكر العدو في المواضع اآلمنة والخائفة

تنظروف ما  (5)أراد أف مقدمة العساكر بمنزلة العيوف ليا(: القـو عيونيـ (4)واعمموا أف مقدّْـ)
. قداميـ، وىـ بمنزلة األعيف لمف يتموىـ مف سائر العساكر

 __________
. أو سفاح الجباؿ: الجباؿ، و في شرح النيج(: ب)في  (1)
. وغمبت الحد الكثرة(: ب)العبارة في  (2)
(. ب)لكـ، سقط مف  (3)
(. ب)مقدمة، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
 .بيا(: ب)في  (5)



 

 

(5/1629 )

 

الفرساف القميمة الذيف يطالعوف الجيوش : (1)أراد والطبلئع أيضًا وىـ: (وعيوف المقدمة طبلئعيـ)
، وىـ العالموف ِبُكْنِو حقائؽ الجيوش وتفاصيميا (2)نحوىـ ىـ أيضًا، بمنزلة األعيف لممقدمة

. ذلؾ مف ورائيـ (3)ليعمموا
ياكـ والتفرؽ) عند النزوؿ؛ ألف التفّرؽ يورث الذلة ويكثر الفشؿ والدىشة عند إلماـ مممة أو : (وا 

. حدوث حادثة 
. أي مجتمعيف: (فإذا نزلتـ فانزلوا جميعاً )
ذا ارتحمتـ فارتحموا جميعاً ) (. 4)مجتمعيف: (وا 

ذا ارتحمتـ فارتحموا جميعاً ): سؤاؿ؛ قاؿ ىنا إذا نزلتـ ): وقد قاؿ فيما تقدـ (إذا نزلتـ فانزلوا جميعًا، وا 
فيكؼ يمكف  (بعدو أو نزؿ بكـ عدو فميكف معسكركـ في ُقُبؿ األشراؼ، وأسفاح الجباؿ وأثناء األنيار

أف يجمع بيف الكبلميف؟ 
وجوابو؛ ىو أف في كبلمو ما يزيؿ المناقضة، وذلؾ أنو إنما أمر بالتفرؽ في أشراؼ الجيات والجباؿ 
واألنيار إذا نزلوا بعدو أو نزؿ بيـ عدو ال غير، فالتفرؽ ىناؾ مصمحة، فأما ما عدا ذلؾ فاالجتماع 

. ىو المصمحة لما أشار إليو مف تمؾ الحكـ والمصالح في ذلؾ
ذا غشيكـ الميؿ) بظممتو شبو دخوؿ الميؿ واشتمالو عمى كؿ شيء بالشيء يكوف غاشيًا لغيره : (وا 

[. 1:الميؿ]{َوالمَّْيِؿ ِإَذا َيْغَشى}: مشتمبًل عميو، كما قاؿ تعالى
. مستديرًا، وانتصابيا عمى الحاؿ مف الرماح (5)ما كاف: الكِفة مف كؿ شيء: (فاجعموا الرماح ِكفةً )
، ويقاؿ: الِغَرارُ : (وال تذوقوا النـو إال ِغرارًا أو مضمضة) ما مضمضت عيني بنـو أي ما : قمة النـو

، وأبعد عف الغفمة، وأكثر ما يكوف األخذ واالستئصاؿ في مواطف  نمت؛ ألف ذلؾ يكوف أعظـ لمحـز
. الغفمة

 __________
. ىـ، بغير واو(: ب)في  (1)
. المتقدمة: في نسخة أخرى (2)
. ليعمـ(: ب)في  (3)
. أي مجتمعيف(: ب)في  (4)
 .ما يكوف(: ب)في  (5)

(5/1630 )



 

 

 

حيف أنفذه مقدمة إل ى الشاـ في  (2)لمعقؿ بف قيس الرياحي (1[)عميو السبلـ]ومف وصية لو  (12)
ثبلثة آالؼ 

قو، والتبديد: (اتؽ اهلل الذي ال بد لؾ مف لقائو) التفريؽ، وأراد ىا ىنا أنو ال : بدَّ الشيء يبدُّه إذا فرَّ
ال بد أي حقًا أنو : تفّرؽ يبطؿ التبلقي ويحوؿ دونو بحاؿ حتى يبلقيو، ويجوز أف يكوف المراد بقولو

. ال بد مف لقائو
أي وال تنتيي إلى غاية إال إليو، فإف إليو مصائر األمور كميا، كما قاؿ : (وال منتيى لؾ دونو)

[. 53:الشورى]{َأاَل ِإَلى المَِّو َتِصيُر اأُلُمورُ }: تعالى
أراد أف دماء الناس محرَّمة ال اعتراض إلييا، واإلسبلـ مسترسؿ عمى : (وال تقاتمفَّ إال مف قاتمؾ)

. الخمؽ، ودار اإلسبلـ عامة فبل سبيؿ إلى إىراؽ الدماء إال مف بغى واعترضؾ بالقتاؿ
يعني أوؿ اليـو وآخره؛ ألف فييما ترويحًا عمى النفوس وتنفيسًا عمييا مف قائـ : (وسر اْلَبْرَدْيفِ )

. الظييرة، أو ظممة الميؿ
. غار النيار إذا اشتدَّ حرُّه: أراد بالتغوير القيمولة، مف قوليـ: (وغوّْر بالناس)
. أراد ِسْر سيرًا لينًا سمسًا ال عناء فيو وال إمبلؿ: (ورفّْو في السير)
: يريد عند دخوؿ الميؿ، وغشيانو، ثـ عمؿ ذلؾ بقولو: (وال تسر أوؿ الميؿ)

 __________
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
ىو معقؿ بف قيس الرياحي، مف ولد رياح بف يربوع بف حنظمة بف مالؾ بف زيد مناة بف تميـ،  (2)

كاف معقؿ مف رجاؿ الكوفة وأبطاليا ولو رئاسة وقدـ، أوفده عمار بف ياسر إلى عمر بف الخطاب 
مع اليرمزاف لفتح تستر، وكاف مف شيعة اإلماـ عمي عميو السبلـ، وجيو إلى بني ساقة فقتؿ منيـ 
. وسبى، وحارب المستورد بف ُعْمفة الخارجي مف تميـ الرباب، فقتؿ كؿ واحد منيما صاحبو بدجمة

 (.15/92انظر نيج الببلغة البف أبي الحديد )

(5/1631 )

 

ليو اإلشارة بقولو تعالى: (فإف اهلل جعمو سكناً ) َوَلُو َما َسَكَف }: (1)يسكف فيو كؿ مف غشيو وأجنو، وا 
[. 13:األنعاـ]{ِفي المَّْيِؿ َوالنََّيارِ 

. يقيـ فيو المقيـ: (وَقدَّره ُمَقاماً )
وقد نيى ))التحّرؾ واالنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف، : أي أنو لـ يجعؿ ظعنًا، والظعوف ىو (ال َظْعناً )



 

 

فيو  (3)أف ذلؾ وقت تنشر (2)رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عف السير في أوؿ الميؿ، وأومئ
(. 5)أفحموا مف الميؿ أي ال تسيروا في أوؿ َفْحَمتو: ، ويقاؿ(((4)الشياطيف

. عف النصب والتعب(: (6)فأرح فيو بدنؾ)
أعفيا يريد الخيؿ واإلبؿ عف الرواح، وىو اسـ لموقت ما بيف زواؿ الشمس إلى : (وروّْح ظيرؾ)

. الميؿ
الفعميف حيث جعؿ في البدف أراح، وفي الخيؿ واإلبؿ روح، مع  (7)سؤاؿ؛ ىؿ مف تفرقة بيف بنائي

أف المقصود بيما جميعًا ىو االستراحة؟ 
وجوابو؛ ىو أف المعنى فييما واحد، وىو األمر باالستراحة، لكف اختبلفيما مف جية تصريؼ الفعؿ، 

روح إبمو : أراح الرجؿ إذا رجعت إليو نفسو مف اإلعياء والتعب، وروح مف قوليـ: مف قوليـ (8)فأراح
. ترويحًا إذا تركيا عف السير في الرواح

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. فأومى(: ب)في  (2)
. تسير(: ب)في  (3)
. 14/93أورد الخبر ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج  (4)
وفحموا عنكـ مف الميؿ :  ولفظو فيو335القوؿ ىذا أورده الزمخشري في أساس الببلغة ص (5)

، وفحمة 2/1058انتيى، وىو في لساف العرب . وأفحموا أي ال تسيروا في أولو حتى تذىب الفحمة
. سواده وظممتو أو أشده سواداً : الميؿ

(. ىامش في ب)نفسؾ، : في نسخة (6)
. بناء(: ب)في  (7)
 .فأرح: ىكذا في النسخ، ولعميا (8)

(5/1632 )

 

بطحو : اسـ لموقت قبؿ طموع الفجر، يقاؿ: السحير، والسحر(: السحر (1)فإذا وقفت حيف ينبطح)
، وأراد أنؾ إذا عرفت انبساط السحر وامتداده؛ ألف المنبطح ينبسط (2)أي ألقاه عمى وجيو فانبطح

. عمى األرض
ينفجر الفجر مف باب : يطمع الفجر يريد أحد ىذيف الوقتيف، وقولو: (أو حيف ينفجر الفجر)

ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف اْلَقيّْـِ }: االشتقاؽ، كقولو تعالى . الببلغة (3)وال يخفى عميؾ موقعو في [43:الرـو]{َفَأِق
. ُيْمنو وتيسيره إلى حيث تريد: (فسر عمى بركة اهلل)



 

 

. الذي تريد طمبو(: لقيت العدو (4)فإذا)
. أي في وسطيـ وىـ عف يمينؾ وشمالؾ مكتنفوف لؾ: (فقؼ مف أصحابؾ وسطاً )
. تقرب منيـ: (وال َتْدُف مف القـو)
نشبت الحرب بينيـ إذا غشي بعضيـ بعضًا، : بيف الناس، يقاؿ: (دنو مف يريد أف ينشب الحرب)

. أراد أف ذلؾ ليس مصمحة ألجؿ القمة فيخاؼ الكثرة عميكـ
. تتأخر عمف تريد قتالو: (وال تباعد عنيـ)
ويفت في أعضاد الناس، وقؼ عمى ما  (5)ألف ذلؾ يورث الذؿ والفشؿ: (َتَباُعَد مف يياب البأس)

: في الحرب، وال تحدث شيئاً  (6)أمرتؾ وأدبتؾ مف ىذه اآلداب، وأريتؾ مف ىذه المصالح
؛ ألف ىذا ىو نياية المقدمة وغايتيا، وبعد وصوؿ اإلماـ (7)بما تفعؿ مف ذاؾ: (حتى يأتيؾ أمري)

. والعساكر يقضي اهلل عمى لسانو ويده ما قضى
. نياىـ أف يكوف سبب الجرأة عمييـ ما يسمعونو مف األذى(: عمى قتاليـ (8)وال يحممنَّكـ سبابيـ)
ىمالو: (قبؿ دعائيـ) لى دينو، وترؾ البغي وا  . إلى اهلل تعالى وا 

 __________
. يتبطح(: ب)في  (1)
. فابتطح(: ب)في  (2)
. مف(: ب)في  (3)
ذا(: ب)في  (4) . وا 
. يورث الفشؿ والذؿ(: ب)في  (5)
. النصائح(: ب)في  (6)
. ذلؾ(: ب)في  (7)
 .شنآنيـ: في شرح النيج (8)

(5/1633 )

 

. أعذر إليو إذا بالغ في المعذرة إليو: (واإلعذار إلييـ)
وهلل درُّ أمير المؤمنيف فإنؾ إذا تصفحت كبلمو، وأوامره ونواىيو فيما يتعمؽ بأىؿ البغي وجدتو كبلـ 

. مف يريد نجاة الخمؽ وتقريبيـ إلى اهلل تعالى، وبموغ الغاية في المناصحة وبذؿ الحؽ بجيده
 
ومف كتاب لو إل ى أميريف مف أمراء جيشو  (13)
أي جعمت عميكما أميرًا يكوف أمركما موكواًل إليو، ورأيكما مفوضًا إلى رأيو، ال : (وقد أمَّرت عميكما)



 

 

. أمر لكما معو
. خطتكما وناحيتكما: (وعمى مف في حيزكما)
انقبلب في جفف العيف، ورجؿ أشتر إذا كاف بيذه الصفة، : الشتر: (مالؾ بف الحارث األشتر)

. مالؾ، وابنو، وكاف أميرًا مف أمرائو، وىو عنده بمكاف عظيـ، ومنزلة رفيعة وسيأتي ذكره: واألشتراف
. فيما أمركما بو ونياكما عنو مف غير مخالفة: (فاسمعا لو وأطيعا)
. تتحصناف بو عف كؿ مكروه: (واجعبله درعاً )
. وبيف األمور العظائـ (1)الترس، أي واجعبله سترة بينكما: المجف: (َوَمِجنَّاً )
: الضعؼ، قاؿ تعالى: ضعفو عمَّا إليو القياـ بو وعمَّا لو توّليو، والَوْىفُ : (فإنو ممف ال يخاؼ َوْىُنو)
ـُ ِمّني} [. 4:مريـ]{ِإّني َوَىَف اْلَعْظ
. عثاره وزهلل في أمره وحالو: (وال سقطتو)
أي وال يخشى منو التواني والتثاقؿ عما يكوف اإلسراع فيو أخذًا : (وال ُبْطُؤه عمَّا اإلسراع إليو أحـز)

. بالحـز وأبعد عف التساىؿ
أي وال يخشى إسراعو في أمر مف األمور يكوف التثاقؿ فيو (: عنو أمثؿ (2)وال إسراعو عمَّا الُبطء)

. الخبرة، وكثرة الحنكة، وثبات الرأي والحـز (3)والتأني أحسف وأجود، يشير بما ذكره إلى عظـ
 __________

. بينيما(: أ)في  (1)
. وال إسراعو إلى ما البطء عنو أمثؿ: في شرح النيج (2)
 .عظيـ(: ب)في  (3)

(5/1634 )

 

بصفيف  (1)ومف وصية لو عميو السبلـ لعسكره (14)
بالقتاؿ ليتحقؽ فييـ أمر البغي، فإف ذلؾ يكوف سببًا لبلستظيار لكـ : (ال تقاتموىـ حتى يبدءوكـ)

. والنصر مف عند اهلل
بينة ظاىرة في قتاليـ بما أتوه مف المنكر، وركوب غارب البغي في : (فإنكـ بحمد اهلل عمى حجة)

. مخالفة أمري، ومنعي عما أريده مف القياـ بأمر الديف وأىمو
ثـ حربيـ لكـ، وقتاليـ إياكـ عمدًا حجة أخرى ُتْسَتَحؿُّ بيا : (وترككـ إياىـ حتى يبدءوكـ حجة أخرى)

: دماُؤىـ لو لـ تتقدـ الحجة األولى، فإذا اعتضدا كاف ذلؾ أقوى في األمر وأعظـ عند اهلل حجة
بيف يدي اهلل، فإذا سألكـ اهلل تعالى عف قتاليـ كاف إدالؤكـ بيذيف األمريف أقوى عند : (لكـ عمييـ)

عزازًا لدينو . اهلل، وأدخؿ في العذر، فأجيدوا نفوسكـ في قتاليـ هلل تعالى، وا 



 

 

. وقعت وحصمت: (فإذا كانت اليزيمة)
عف عمـ مف اهلل ومصمحة في ذلؾ، فإف ليـ أحكامًا تخالؼ أحكاـ أىؿ الحرب، فبل : (بإذف اهلل)

. تغفموا عف عمميا وتحفظيا، فإف اهلل بمطفو قد جعؿ لكؿ جريمة عقوبة
يريد مف ولى مدبرًا عند اليزيمة، فبل يتبع بالقتؿ؛ ألف توليتو مدبرًا فيو كفاية عف : (فبل تقتموا مدبراً )

بغيو؛ وألف توليو عف مقامو ذلؾ ترٌؾ لمبغى ورجوع عنو، فبل يقتؿ مف غير سبب يوجب قتمو لما 
. ذكرناه

: المعور بالعيف الميممة والراء، ولو معنياف: (وال تصيبوا معوراً )
، يعني وال تقتموا إال مف تعمموف أنو مف جممة العدو، فأما  (2)أف يريد بالمعور الربيئة: أحدىما لمقـو

. الربيئة فبل قتاؿ مف جيتيـ يوجد فيكؼُّ عنيـ
 __________

(. ب)لعسكره، سقط مف  (1)
ىو العيف والطميعة الذي ينظر لمقـو لئبل يدىميـ عدو، وال يكوف إال عمى جبؿ أو شرؼ : الربيئة (2)

 (.2/179النياية البف األثير ). ينظر منو

(5/1635 )

 

كّية: وثانييما أي ال تفسدوىا باإلصابة فيزوؿ ماؤىا وينضب  (1)أف يكوف مراده بالمعور الرَّ
(. 2)عنيا

أجاز، وغرضو أنو بعد : أجيز عمى الجريح إذا أسرع في قتمو، وال يقاؿ فيو: (وال تجيزوا عمى جريح)
جرحو ال يسارع في قتمو؛ فإف في جرحو كفاية عف بغيو، وزواؿ عنو، وفعيؿ بمعنى مفعوؿ، يستوي 

ىذا رجؿ جريح، وىذه امرأة جريح، فأما إذا طرح : فيو المذكر والمؤنث إذا ذكر معو موصوفو، فيقاؿ
. ىذا جريح وىذه جريحة بني فبلف: الموصوؼ جرى عمى قياسو، فيقاؿ فيو

. ىاج الرجؿ إذا ثار غضبو، وأراد أنكـ ال تحركوا غضبيف بذكر أذاىف: (وال تييجوا النساء بأذىً )
ف شتمف أعراضكـ) . بالذـ وذكر القبيح: (وا 
: بإظيارالكبلـ السوء، ثـ عمؿ ذلؾ بقولو: (وسببف أمراءكـ)
ال صبر ليف عمى الحرب؛ وليذا رفع اهلل عنيف حكـ الجياد مف أجؿ : (فإنيف ضعيفات القوى)

. الضعؼ
. ونفوسيف أيضًا ضعيفة عف احتماؿ المكاره، والضيـ: (واألنفس)
. وعف ىذا كانت شيادة امرأتيف بمنزلة شيادة رجؿ واحد: (والعقوؿ)
ف كنا لنؤمر بالكؼ عنيف) . في المعركة (3)يعني القتؿ والضرب وىف بيف أظيركـ: (وا 



 

 

 __________
. البئر: الركّية (1)
: ما لفظو (وال تصيبوا معوراً ):  في شرح قولو15/104وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

ىو مف يعتصـ بؾ في الحرب بإظيار عورتو لتكؼ عنو،  (وال تصيبوا معوراً ): قولو عميو السبلـ
ويجوز أف يكوف المعور ىاىنا المريب الذي يظف أنو مف القـو وأنو حضر لمحرب وليس منيـ، ألنو 

. انتيى. حضر ألمر آخر
 .أظيرىـ(: ب)في  (3)
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نيف لمشركات) نييت : ))، وفي الحديث(1)فبيف العمة التي ليا أبيحت دماء الرجاؿ فبل يقتمف: (وا 
(. 2()(عف قتؿ النساء

ويحكى أف ىند بف عتبة خرجت يـو أحد وغيرىا مف النسواف يسقيف الرجاؿ، ويضربف بالدفوؼ، 
: ىند (3)قالت

( 4)إف تقبموا نوافؽ
 

ونفرش النمارؽ 
 

أو تدبروا نفارؽ 
 

( 5)فراؽ غير وامؽ
 

ومع ذلؾ فإف أحدًا ما اعترض ليا أصبًل، مع ما في كبلميا مف التيييج لمرجاؿ، وحمميـ عمى 
. اقتحاـ موارد الموت

ف كاف الرجؿ) . في الجاىمية في حروبيا ووقائعيا: (وا 
. الحجر الطويؿ: (ليتناوؿ المرأة باِلفْيرِ )
. العصا فضبًل عما وراء ذلؾ مف األسمحة: (واليراوة)
. الضمير لمفعمة ىذه: (فيعيَّر بيا)

 __________
. فبل يقتميف(: أ)في  (1)



 

 

أورد قريبًا منو السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل تعالى في أنوار التماـ في تتمة  (2)
وروى نافع أف رسوؿ :  فقاؿ ما لفظو5/466االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ 

الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ رأى في بعض مغازيو امرأة مقتولة، فأنكر ذلؾ، ونيى عف قتؿ النساء 
وأخرجو البخاري، ومسمـ، وأبو داود، : والصبياف، وعزاه إلى الشفاء لؤلمير الحسيف، وقاؿ في تخريجو

. انتيى. والترمذي عف ابف عمر مرفوعًا، وأرسمو في الموطأ عف نافع كما في الشفاء
. وقالت(: ب)في  (3)
. نعانؽ: في نسخة أخرى، وسيرة ابف ىشاـ (4)
المحب، وانظر خبر ىند الذي ذكره المؤلؼ وشعرىا في السيرة النبوية البف ىشاـ : الوامؽ (5)
 . البف أبي الحديد، وىو فيو نقبًل عف مغازي الواقدي14/235، وانظر شرح النيج 2/67-68
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: السبة والعيب، وفي أخبار أحد: أوالده ويكوف سبة ليـ، والعار (2)ومف يأتي مف(: (1)وعقبو بعده)
وكاف الرجؿ منَّا يدنو مف ىند، فإذا حمؿ عمييا السيؼ واليراوة صاحت وولولت، فيكؼ عنيا 

(. 3)ذلؾ
 
وكاف عميو السبلـ يقوؿ إذا لقي العدو محاربًا  (15)
َـّ، إليؾ أفضت القموب) أفضى إليو بسره إذا أباحو، وأراد أفضت القموب بسرائرىا وضمائرىا : (المَُّي

. التي ال تخفى عميؾ
. خضعت وذلت لعظمتؾ وجبللؾ: (وُمدَّت األعناؽ)
، ومنو شخوص (4)شخص البصر إذا انفتح جفف العيف وجعؿ ال َيْطِرؼُ : (وشخصت األبصار)

. بصر الميت فإنو ال يطرؼ أبدًا حتى يفارؽ الحياة
. طالبة لرضوانؾ، واتباع أمرؾ وموافقة مرادؾ: (ونقمت األقداـ)
. اإلتعاب؛ رجاًء لما وعدتو مف كريـ ثوابؾ، ورفيع مآبؾ: اإلنضاء ىو: (وأنضيت األبداف)
َـّ، قد صّرح مكنوف الشنآف) . أي ظير مستور العداوة والبغض: (المَُّي

. وىما متقارباف في معناىما (مكتـو): وفي رواية أخرى
واحد المراجؿ، : األحقاد، واْلِمْرَجؿ: جاش القدر إذا غبل، واألضغاف ىي: (وجاشت مراجؿ األضغاف)

لسبب  (5)القدور، وىذه كميا استعارة لما ىـ عميو مف إظيارالعداوة واألحقاد والضغائف الشنيئة: وىي
ظيار خبلؼ أمرؾ، وىدـ  (6)الديف، وأراد بذلؾ فبل يخفى عميؾ حاليـ وما يريدوف مف البغي، وا 

. منار دينؾ، وتعطيؿ أحكامؾ



 

 

َـّ، إنا نشكو إليؾ غيبة نبينا) . فقده عف الدنيا وزوالو عنيا: (المَُّي
 __________

. وعقبو مف بعده: في شرح النيج (1)
. ومف يأتي بعده مف أوالده(: ب)في  (2)
.  تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ3/24انظر سيرة ابف ىشاـ  (3)
، (390مختار الصحاح ص. )طرؼ بصره مف باب ضرب إذا أطبؽ أحد جفنيو عمى اآلخر (4)

. ال يطرؽ: (ب)وفي 
. السيئة(: أ)في  (5)
 .وما يديروف(: ب)في  (6)
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. تألبيـ عمينا مف كؿ جانب يريدوف اجتياحنا، وقطع دابرنا: (وكثرة عدونا)
افتراقيا، كؿ واحد منيا في جانب، ال تجتمع عمى أمرؾ وال تكوف متفقة عمى : (وتشتت أىوائنا)

. نصرة دينؾ
لو اتصاؿ بما نحف فيو وتعمؽ، فما وجو اتصاؿ  (كثرة عدونا، وتشتت أىوائنا): سؤاؿ؛ ىب أف قولو

بما نحف فيو مف قتاؿ البغاة، وفقده عميو السبلـ عف الديف ثممة ال تنسد؟  (وغيبة نبينا): قولو
وجوابو مف وجييف؛ 

فؤلف بحضوره ال ينبض مف ىذه العروؽ عرؽ ، وال ينيض مف رءوس ىؤالء الشياطيف : أما أوالً 
. ناىض إجبلاًل لييبتو، وامتثااًل ألمره ومقالتو

فمما في حضوره مف النصرو التأييد والظفر، كما كاف في غير ىذه المواطف؛ لما يعرفوف : وأما ثانياً 
مف نصر اهلل لو وتأييده لو بالمبلئكة مف عنده، وعمى الجممة فإف غيبتو عف الدنيا وعف ىذا العالـ 

. مصيبة ال تجبر، وحزف ال ينفؾ أبد الدىر
َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَف َقْوِمَنا ِباْلَحؽّْ َوَأْنَت َخْيُر }): ثـ تبل ىذه اآلية عقيب كبلمو

وليذه اآلية مف الفخامة وحسف الموقع ىا ىنا، وجيد المبلئمة لما نحف فيو : [89:األعراؼ(]{اْلَفاِتِحيفَ 
. ما يحمو في األلسنة مذاقو، ويروؽ في أعيف النظار ترتيبو وسياقو

 
وكاف عميو السبلـ يقوؿ ألصحابو عند الحرب  (16)
الرجوع، وأراد أنو ال يكبرّف في نفوسكـ : اليرب، والكرُّ ىو: الفرُّ : (ال تشتدَّف عميكـ فرٌَّة بعدىا كرَّةٍ )

. ذلؾ؛ فإف ىذه تكفر ىذه وتمحوىا، فبل وقع ليا معيا



 

 

رجوع بعضيـ عمى بعض، : واحدة الجوالت، وتجاوؿ الفرساف: الجولة: (وال جولة بعدىا حممة)
الكرة أيضًا، أي وال تضركـ جوالتيـ لكـ، وتأخرىـ لكـ عف مقاماتكـ في الحرب إذا : والحممة ىي

 .حممتـ عمييـ حممة فأزحتموىـ عف مواضعيـ
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الضرب بيا حتى تنحني، وفي الحديث أف الرسوؿ عميو السبلـ أخذ سيفًا : (وأعطوا السيوؼ حقوقيا)
فجاءه رجاؿ مف الصحابة فأبى أف يعطييـ (( بحقو يـو أحد (1)مف يأخذ ىذا السيؼ مني)): فقاؿ

يارسوؿ اهلل، وما حقو؟ : فقاؿ (2)إياه، فجاء أبو دجانة
. فأعطاه إياه (4(()أف تضرب بو حتى ينحني: ))(3)فقاؿ

. وكاف مف شجعاف الصحابة، وأىؿ البأس منيـ: (5)[نعـ: وقاؿ]
: فيو روايتاف: (ووطنّْوا لمجنوب مصارعيا)

ـُ المَُّو ِفي َمَواِطَف }: المشيد مف مشاىد الحرب، قاؿ اهلل تعالى: بالنوف، والموطف: أحدىما َلَقْد َنَصَرُك
. وأراد ىا ىنا اجعموىا لمجنوب مواطف تصرع فييا [25:التوبة]{َكِثيَرةٍ 

مف التوطية أي ميدوا لمجنوب أمكنة تصرع فييا، والغرض في ىذا كمو العـز  (6)[بالياء]: وثانييما
. وتصميـ النفس عمى لقاء اهلل، ومفارقة الدنيا

. حثوىا وازجروىا(: (7)واذمروا نفوسكـ)
طريؽ دعس إذا كاف بيّْف اآلثار ظاىرىا، وأراد عمى الطعف الذي تظير آثاره : (عمى الطعف الدَّْعِسيّْ )

. وكمومو
. ضرب طمحؼ إذا كاف شديدًا بالغاً : (والضرب الطَّْمْحِفيّ )

: الدعسّي فيو مبالغة مف وجييف: (8)وقولو
 __________

(. ب)مني، سقط مف  (1)
. واسمو سماؾ بف خرشة (2)
. قاؿ(: ب)في  (3)
أف تضرب بو العدو )): ، والمفظ في آخرىا2/66انظر الرواية في السيرة النبوية البف ىشاـ  (4)

(. (حتى ينحني
(. ب)سقط مف  (5)
(. أ)سقط مف  (6)



 

 

. أنفسكـ: في شرح النيج (7)
 .وقوليـ(: أ)في  (8)
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(. 1)رمي َسْعر، وضرب ىبر: فؤلنو وصؼ بالمصدركما قالوا: أما أوالً 
جزئي وجزء وكمي وكؿ، وكمو داللة عمى المبالغة : فإلحاؽ ياء النُّْسَبة بو، كما قالوا: وأما ثانياً 

. وعبلمة عمييا
. أراد ال تكثروىا: (وأميتوا األصوات)
. يعني موتيا: (فإنو)
. أذىب بو فبل يبقى إال الثبوت واالتئاد: (أطرد لمفشؿ)
. بنصفيف: (والذي فمؽ الحبة)
. خمقيا وأوجدىا: (وبرأ النسمة)
عف طمأنينة وانشراح صدر بالديف وأحكامو، يشير بيذا إلى معاوية وعمرو بف العاص، : (ما أسمموا)

. ومرواف بف الحكـ، وغيرىـ مف أخداف الغي، وأعواف الظمـ والبغي
. انقادوا خوفًا مف السيؼ: (ولكف استسمموا)
. أبطنوه في أنفسيـ، وكتموه في أفئدتيـ: (وأسروا الكفر)
، وال ميز بيف (2)مف أوباش أىؿ الشاـ وأجبلفيـ ومف ال معرفة لو: (فمما وجدوا أعوانًا عميو أظيروه)

. الحؽ والباطؿ
والظاىر مف كبلمو ىذا أنو تفطَّف بحاؿ ىؤالء وتفرَّس في أمورىـ، فميذا أثبت ليـ مزية عمى الفسؽ، 

وصار ىذا ىو الحكـ بالكفر عمى ىؤالء، والمعمـو مف حالو أنو لـ يعامميـ باألحكاـ الكفرية مف 
السبي وغيره فبل بد مف تأويؿ كبلمو عمى مطابقة فعمو فييـ وعمى ما قاـ الدليؿ الشرعي عميو وىو 

: الفسؽ ال غير، فيمكف أف يكوف في مراده مف ذلؾ وجياف
. أشخاص معدوديف قد عمـ كفرىـ بإعبلـ الرسوؿ لو ذلؾ، وىذا المانع منو: أحدىما

 __________
رمي سعر أي رميًا سريعًا شبيو باستعار النار، ولمقوؿ ىذا شاىد مف : القطع، وقولو: اليبر (1)

 فقاؿ في مادة سعر ما 2/368كبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ أورده ابف األثير في النياية 
. (اضربوا ىبرًا، وارموا سعراً ): ومنو حديث عمي رضي اهلل عنو يحث أصحابو: لفظو

 .ومف ال يعرفو: ، وفي نسخة أخرى(ب)لو، زيادة في  (2)
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أف يكوف غرضو أنو أخبر عف كفرىـ عند اهلل تعالى دوف ظاىر الشرع، فمف أجؿ ىذا : وثانييما
. أخبر عنيـ بو

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ جوابًا لمعاوية  (17)
أي والية الشاـ؛ ألف معاوية كاف طمب مف أمير المؤمنيف أف يوليو الشاـ، : (وأما طمبؾ إليَّ الشاـ)

. ويجعمو أميرًا عميو في جباية األمواؿ، وتأدية الخراجات كميا
أراد أنؾ قد سألتني ذلؾ مف قبؿ فمنعتؾ، وما كنت : (فإني لـ أكف ألعطيؾ اليـو ما منعتؾ باألمس)

ألعطيؾ اليـو ما منعتؾ مف قبؿ، والحاؿ مستوية، فما تغير في حالؾ مف المكر والخديعة وال 
. حالي في وثاقة الديف والتصمب فيو (1)تغير

. أفنتيـ با لقتؿ، وسحت األمواؿ: (إف الحرب قد أكمت العرب: وأما قولؾ)
َرْت : والحشاش (2)الحشاشة: (إال ُحَشاَشات أنفس قد بقيت) بقية الروح في الجسد، وأراد إال أنفسًا ُأخّْ

. آجاليا فبقيت
أراد أف مف ُقِتَؿ مجاىدًا في سبيؿ اهلل صابرًا محتسبًا فمصيره إلى : (أال ومف أكمو الحؽ فإلى الجنة)

. الجنة
أي ومف كاف مقاتبًل عمى البغي والمخالفة إلماـ الحؽ فمصيره إلى : (ومف أكمو الباطؿ فإلى النار)

صراره عمى البغي والفساد والتمرد، ويومئ بذلؾ إلى ىبلكو  النار، وىذا كمو تعريض بحاؿ معاوية، وا 
. وىبلؾ مف قتؿ معو

قد توافت بنا الحرب، والعساكر منَّا ومنكـ : ألف معاوية قاؿ: (وأما استواؤنا في الحرب والرجاؿ)
. متساوية، وغرضو بيذا أف أمير المؤمنيف غير نايؿ غرضًا منو، وال مدرٌؾ ثأراً 

 __________
. إلخ...وال تغير في حالي وثاقة(: ب)في  (1)
 .الحشاشات(: ب)في  (2)
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يريد أنا ولو استوينا كما زعمت، فأنا فيما أنا فيو عمى : (فمست بأمضى عمى الشؾ من ي عمى اليقيف)
بصيرة، وأنت فيما أنت فيو عمى شؾ، وصاحب اليقيف أشرح صدرًا وأوثؽ قمبًا مف صاحب الشؾ؛ 



 

 

فإنو متردد قمؽ األحشاء مضطرب الفؤاد، فإذا مضيت عمى ما أنت فيو مف الغي وجريت عميو، فأنا 
. أمضى منؾ عمى الحؽ، ونفوذ البصيرة

يريد معاوية ومف كاف معو ما ىو بأكثر حرصًا عمى الدنيا : (وليس أىؿ الشاـ بأحرص عمى الدنيا)
. والتوطف فييا، واإلخبلد إلييا

ذا كاف األمر ىكذا فانظر أينا أشد صبرًا عمى : (مف أىؿ العراؽ عمى اآلخرة) يريد نفسو وأصحابو، وا 
. الحرب، وأكثر رجاًء لثواب اهلل، وأعظـ حالًة عنده

ىاشـ، : أراد معاوية أف عبد مناؼ يجمعنا؛ ألف لو أوالدًا أربعة: (!إنَّا بنو عبد مناؼ: وأما قولؾ)
. وعبد شمس، والمطمب، ونوفؿ، فيؤالء أوالد عبد مناؼ، ومعاوية مف بني عبد شمس

: فقاؿ أمير المؤمنيف
! عف النبع (1)يريد إنَّا ال ننكر أف عبد مناؼ يجمعنا كما ذكرت، ولكف أيف الغرب: (فكذلؾ نحف)

، فيب أف عبد !، وشتاف ما بيف اآلباء(2)!، وأيف السناـ عف المنسـ!وأيف الحصى عف المرجاف
: مناؼ قد جمعنا كما زعمت

. في فخره وال فضمو وال في كرمو وجبللة قدره: (ولكف ليس أمية كياشـ)
أراد وال جدؾ مثؿ جدي في الرئاسة، واجتماع أمر مكة إليو وسيادتو : (وال حرب كعبد المطمب)

. لمناس
. أراد وال أبوؾ مثؿ أبي؛ فإف أبا طالب شرفو ال يخفى، وأمره ال ينكر: (وال أبو سفياف كأبي طالب)

 __________
(. 647المعجـ الوسيط ص)الذىب : الغرب (1)
 .طرؼ خؼ البعير: أعبل البعير، وسناـ كؿ شيء أعبله، والمنسـ: السناـ (2)

(5/1643 )

 

أراد أنو ليس مف ىاجر إلى اهلل تعالى تطوعًا واختيارًا مف جية نفسو، كمف : (وال المياجر كالطميؽ)
وسبب ذلؾ  (1)ُيَمفُّ عميو ثـ ُيْطَمُؽ بعد ذلؾ، وكاف معاوية وأبوه مف الطمقاء، وقد تقدـ حديث الطمقاء

. فييـ، فبل وجو لتكريره
أراد وال مف ىو خالص النسب كمف ىو َدِعّي مؤتشب، يمصؽ نفسو بنسب : (وال الصريح كالمصيؽ)

قـو وليس منيـ، ولعمو يشير بذلؾ إلى حديث كاف ألبي سفياف في حؽ زياد، وعمى ىذا يكوف فيو 
: وجياف
. زياد ابنًا لو (2)أف يريد ما كاف مف أبي سفياف مف ادّْعاء: أحدىما
وال الصريح كالمصيؽ، محتمؿ : أف يريد ما كاف مف معاوية مف اّدعاء زياد أخًا لو، فقولو: وثانييما



 

 

لما ذكرناه مف ىذيف الوجييف، وسنذكر ما يدؿ عمى احتماؿ الوجييف في كبلـ ألمير المؤمنيف كـر 
. اهلل وجيو بعد ىذا، كمَّـ بو معاوية وزياد بف أبيو، وليس ىذا موضع ذكره

أراد وال مف كاف مستقيمًا عمى الحؽ داعيًا إليو؛ مثؿ مف ىو مكبّّ عمى : (وال المحؽ كالمبطؿ)
. الباطؿ ال ينفؾ منو، يشير إلى نفسو ومعاوية

وال مف ىو مصدّْؽ باهلل تعالى كمف ىو ُمْدِغُؿ في الديف، ُمْدِخٌؿ فيو ما : (وال المؤمف كالُمْدِغؿ)
. يفسده ويبطمو

الذيف يتمونيـ، وأراد بذلؾ بني أمية : المتقدـ، والخمؼ: السمؼ(: (3)ولبئس الخمؼ خمؼ يتبع سمفاً )
. فإنو ما منيـ إال كافر مشرؾ عابد وثف، أو فاسؽ خارج عف الديف مارؽ

. ما ذكرتو، وأشرت إليو مف الرئاسة والفخر بمف ذكرت مف اآلباء: (وفي أيدينا بعد)
 __________

. ، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ35-4/34انظر حديث الطمقاء في سيرة ابف ىشاـ  (1)
. مف إدعائو(: ب)في  (2)
 .ولبئس الخمؼ خمؼ يتبع سمفًا ىوى في نار جينـ: في شرح النيج (3)
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التي تفضَّؿ اهلل بيا عمى الخمؽ، وجعميا مصمحة ليـ، أو يريد شرؼ النبوة التي : (فضؿ النبوة)
. جعميا اهلل شرفًا لنا عمى الخمؽ، وأعطانا بيا فخرًا وعموًا لـ يسبؽ إليو أحد

أنزلنا بيا مراتب األعزة ممف خالفيا، كما كاف مف األعزة مف قريش آبائؾ : (الت ي أذلمنا بيا العزيز)
. وغيرىـ مف أفناء الناس

ف كاف ذليبًل في نفسو ال شرؼ لو، مثؿ : (ونعشنا بيا الذليؿ) رفعنا منزلة مف وافقيا، وامتثؿ أمرىا، وا 
ما كاف مف الضعفاء نحو صييب وببلؿ وسمماف، وغيرىـ مف فقراء الصحابة ومساكينيا، فإف اهلل 
تعالى أركس أبا ليب وغيره كالوليد والنضر بف الحرث لما ضادوىا وخالفوىا بالمكابرة، مع شرفيـ 

. وعمو مراتبيـ عند قوميـ، وأعزَّ بيا ىؤالء مع ضعؼ حاليـ ومسكنتيـ
. أي فريقًا بعد فريؽ: (ولما أدخؿ اهلل العرب في دينو أفواجاً )
ما لمرسوؿ: (وأسممت لو) . الضمير إما هلل تعالى، وا 
باالختيار مف جية أنفسيـ، وىداية اهلل ليـ إلى ذلؾ، أو بالكراىة خوفًا مف : (ىذه األمة طوعًا وكرىاً )

. السيؼ، كما كاف مف أقواـ كثيريف
. يريد بني أمية: (كنتـ)
. باالختيار مف جية أنفسكـ طمعًا في التألؼ: (ممف دخؿ في الديف إما رغبة)



 

 

ما رىبة) . حذرًا مف السيؼ كما كاف مف أبي سفياف يـو الفتح: (وا 
المياجريف واألنصار،  (1)[مف أسمـ مف]يريد بعدما تقدـ إسبلـ : (عمى حيف فاز أىؿ السبؽ بسبقيـ)

. وحازوا الفضؿ بأسره، وأحرزوا الخير بحذافيره
 __________

 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
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ـْ }: بتقدميـ في اإلسبلـ، كما قاؿ تعالى(: (1)وذىب المياجروف واألنصار بفضميـ) اَل َيْسَتِوي ِمْنُك
ـُ َدَرَجًة ِمَف الَِّذيَف َأْنَفُقوا ِمْف َبْعُد َوَقاَتُموا َوُكبّلً َوَعَد المَُّو  َمْف َأْنَفَؽ ِمْف َقْبِؿ اْلَفْتِح َوَقاَتَؿ ُأْوَلِئَؾ َأْعَظ

[. 10:الحديد]{اْلُحْسَنى
تعريؼ  (2)إف معاوية كاف غنيًا عف ىذا االفتخار عمى أمير المؤمنيف، وما كاف لو غنى عف: وأقوؿ

عبلمو بفخره مف أيف كاف، وعمى أي وجو ىو ! حالو وا 
مكة، أنا ابف أغزرىا  (3)أنا ابف بطحاء: ويحكى أف معاوية يومًا افتخر والحسف بف عمي عنده بقولو

. جودًا، وأكرميا جدودًا، أنا ابف مف ساد قريشًا فضبًل ناشئًا وكيبلً 
، أنا ابف مف جاء (4)أعميَّ تفتخر يا معاوية، أنا ابف عروؽ الثرى، أنا ابف مأوى التقى: فقاؿ الحسف

باليدى، أنا ابف مف ساد أىؿ الدنيا بالفضؿ السابؽ، والجود الرائؽ، والحسب الفائؽ، أنا ابف مف 
طاعتو طاعة اهلل، ومعصيتو معصية اهلل، ىؿ لؾ أب كأبي تباىيني بو، وقدـ كقدمي تساميني بو، 

ال، وىي تصديؽ لؾ، فأقرَّ لو معاوية، ثـ َتَمثَّؿ الحسف بف : بؿ أقوؿ: ، قاؿ معاوية!نعـ أو ال: قؿ
: عمي عمييما السبلـ

الحؽ أبمج ما تخيؿ سبيمو 
 

( 5)والحؽ يعرفو ذوو األلباب
 
. بانقيادؾ لو واتباعؾ لطريقو: (فبل تجعمف لمشيطاف فيؾ نصيبا)

 __________
: وذىب مف أسمـ مف المياجريف واألنصار بفضميـ، وىي في شرح النيج(: ب)العبارة في  (1)

. وذىب المياجروف األولوف بفضميـ
. مف(: ب)في  (2)
. إلخ..أنا مف بطحاء(: ب)في  (3)



 

 

. البقاء(: ب)في  (4)
ما تخيؿ، في أساس :  بدوف نسبة لقائمو، وقولو ىنا124ورد البيت ىذا في أساس الببلغة ص (5)

 .ال يخيؿ: الببلغة
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ُسوِؿ }: الطريؽ، قاؿ اهلل تعالى: السبيؿ: (وال عمى نفسؾ سبيبلً ) َياَلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
وىو مما يذكر ويؤنث، وأراد ال تجعؿ لمشيطاف عميؾ طريقًا، يسمكيا في نفسؾ  [27:الفرقاف]{َسِبيبلً 

. فيغوييا ويضميا
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى ابف عباس وىو عاممو عمى البصرة  (18)
موضع اليبوط، كما أف المنزؿ موضع النزوؿ، : اْلَمْيِبُط بالكسر(: أف البصرة ميبط إبميس (1)اعمـ)

نزولو، وغرضو أنيا لكثرة نحوسيا وشرورىا : اليبوط، ومنو ميَبط جبريؿ وىو: واْلَمْيَبُط بالفتح ىو
. كأنيا منزؿ لو، ومكاف يستقر فيو

. حيث تكوف ناشئة عنيا ومتفرعة منيا: (ومغرس الفتف)
: في جاذب روايتاف(: أىميا باإلحساف إلييـ (2)فجاذب)

سداء اإلحساف، وعامميـ بالعطاء كيما : أحدىما بالجيـ والباء بنقطة، ومعناه أجذبيـ إليؾ بالمعروؼ وا 
. تنجذب قموبيـ إليؾ

يكوف فيو تقرير  (3)بالحاء الميممة، والثاء بثبلث، وأراد فاكييـ باألحاديث الحسنة بما: وثانييما
. لخواطرىـ، وتسكيف ألنفسيـ

. أسمس ليـ القياد بالمبلطفة وليف العريكة، وسيولة النفس: (واحمؿ عقدة الخوؼ عف قموبيـ)
تنمَّر إذا تغيَّر وتنكَّر لو؛ ألف النمر ال تمقاه أبدًا إال وىو غضباف : (وقد بمغن ي َتَنمُّرؾ لبن ي تميـ)

: متنكرًا، قاؿ عمرو بف معدي كرب
قـو إذا لبسوا الحديد 

 
( 4)تنمَّروا َحَمقًا وقّدا

 
. أي تشبيوا بأخبلؽ النمر

. في أخبلقؾ ومعاممتؾ: (وغمظتؾ عمييـ)
 __________



 

 

. واعمـ: في شرح النيج (1)
. فحادث: في شرح النيج (2)
. مما(: ب)في  (3)
:  وقبمو فيو3/720أورده العبلمة ابف منظور في لساف العرب  (4)

وعممت أني يـو ذا 
 

 ؾ ُمَناِزٌؿ كعبًا ونيدا
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ف بن ي تميـ لـ يغب ليـ) : فيو معنياف(: (2)نجـ إال طمع آخر (1)وا 
أف يريد أف رجبًل منيـ اليموت ممف يكوف مخمصًا في مودتنا، وداعيًا إلى محبتنا، إال : أحدىما

. ويبدلنا اهلل بو غيره ممف يكوف أدخؿ في ذلؾ وأصدؽ مواالة
نما أظير : وثانييما أف يكوف مراده أنو ال تمضي منيـ مكرمة في حقنا إال ويجددونيا بأخرى، وا 

. اسميـ في موضع اإلضمارمبالغة في ذكرىـ، وىـ بطف مف بطوف نزار
نيـ لـ يسبقوا بوغـ في جاىمية وال إسبلـ) الغيظ، وأراد : الحقد، والوغـ بالغيف المنقوطة: الوغـ: (وا 

. أنيـ لـ تكف ليـ سابقة سوء قبؿ النبوة وال بعدىا
ف ليـ بنا رحمًا ماسة) أي قرابة قريبة، وتمؾ القرابة مف جية األجداد البعيدة، وذلؾ أف النضر بف : (وا 

، وتميـ (3)كنانة ىو قريش، فمف كاف مف ولده فيو قرشي، وكانت أـ النضر ىي أخت لتميـ بف مر
: خالو، وليذا قاؿ جرير بف عطية أحد بني تميـ يمدح ىشاـ بف عبد الممؾ بف مرواف

فما األـ التي ولدت قريشًا 
 

النجار وال عقيـ  (4)بمقرفة
 

بأنجب مف أبيكـ  (5)وما َقْرـ
 

( 6)وال خاؿ بأكـر مف تميـ
 __________

. منيـ(: ب)في  (1)
. إال طمع ليـ آخر: في شرح النيج (2)



 

 

. واسميا برة بنت مر (3)
الذي دانى اليجنة مف الفرس وغيره، وىو الذي أمو عربية وأبوه ليس بعربي، فاإلقراؼ : المقرؼ (4)

أي الطبع والمنبت، وىو : ، والنجار(531مختار الصحاح ص)مف قبؿ األب واليجنة مف قبؿ األـ 
(. 447انظر أساس الببلغة ص). ىو كريـ النجر والنجار وىو الطبع والمنبت: مف المجاز يقاؿ

َقْرـ ومقـر : البعير المكـر ال يحمؿ عميو وال يذلؿ ولكف يكوف لمفحمة، ومنو قيؿ لمسيد: القـر (5)
(. 532-531مختار الصحاح ص). تشبييًا بو

 .66-1/65السيرة النبوية البف ىشاـ  (6)
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. مختصة بنا مف الوجو الذي ذكرناه: (وقرابة خاصة)
رحمًا ماسة، وقرابة خاصة، وأكَّد ذلؾ، وبينيـ ىذه اآلباء الكثيرة، والقروف : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ

المتباعدة؟ 
ف كانت  وجوابو؛ ىو أف األخبلؽ الشريفة والشيـ الكريمة قاضية بيذا، وىو رعاية حؽ الرحـ، وا 

. المعارؼ في أىؿ النَُّيى ِذَمـُ : الوشيجة متباعدة، وعف ىذا قيؿ
إذا افتتحتـ مصر فاستوصوا بأىميا، : ))أنو قاؿ (1)ويحكى عف صاحب الشريعة صموات اهلل عميو

(. 2()(فإف ليـ ذمة ورحماً 
(( الجعاد، فإف لي فييـ نسبًا وصيراً  (3)اهلل اهلل في أىؿ المدرة السوداء، السحـ)): وفي حديث آخر

(4 .)
فأما النسب فإف أـ إسماعيؿ كانت منيـ، وأما الصير فإف مارية أـ إبراىيـ التي أىداىا لو المقوقس، 
كانت منيـ أيضًا، فانظر كيؼ الحظ ىذا النسب عمى ُبْعِده، وىذه الصيارة عمى تباينيا وانقطاعيا، 

. مواظبًة عمى أخبلؽ النبوة، واستمرارًا عمى شرؼ الرسالة
 __________

. صموات اهلل وسبلمو عميو(: ب)في  (1)
 ((خيراً )) تحقيؽ إبراىيـ اإلبياري وآخريف، وىو فيو بزيادة 1/7رواه ابف ىشاـ في السيرة النبوية  (2)

 إلى 1/253وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  ((فاستوصوا بأىميا)): بعد قولو
وعزاه إلى  ((إذا افتتحتـ مصر فاستوصوا بالقبط خيراً )): ، ولو فيو شاىد آخر بمفظ2/553المستدرؾ

. 6/322 ودالئؿ النبوة لمبييقي6/220البداية والنياية البف كثير
. األسود: السواد، واألسحـ: المدرة بفتحتيف واحدة المدر، والعرب تسمي القرية مدرة، والسحمة (3)
(. 289،619مختار الصحاح ص)



 

 

قاؿ رسوؿ الميصمى "  بسنده عف عمر مولى غفرة بمفظ1/6رواه ابف ىشاـ في السيرة النبوية  (4)
اهلل اهلل في أىؿ الذمة، أىؿ المدرة السوداء السحـ الجعاد، فإف ليـ نسبًا )): اهلل عميو وآلو وسمـ

 (.(وصيراً 
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. عمى وصميا بالمعروؼ والخير (1)نرجو األجر مف جية اهلل تعالى: (نحف مأجوروف عمى صمتيا)
. اإلثـ، وأراد أنَّا آثموف عند قطعيا: الوزر: (ومأزوروف عمى قطيعتيا)
. أي ارفؽ بنفسؾ وحالؾ، وكؼ عمَّا أنت فاعؿ لو: (َفاْرَبْع أبا العباس)
بالدعاء والكنية، وتمجيد لو ورفع لمنزلتو، وتحريؾ لعزيمتو في  (3)مبلطفة لو(: اهلل (2)رحمؾ)

. بالقوؿ المطيؼ في ذلؾ (4)المواظبة عمى الخصاؿ الشريفة، واألفعاؿ المحمودة، وتعريض
. مف قطع اإلحساف، ومنع المعروؼ منيـ: (فيما جرى عمى يدؾ)
. مف بذؿ اإلنصاؼ واستعماؿ المداراة واإلتحاؼ: (ولسانؾ)
. أي مف منع الخير منؾ: (مف خير)
. أي ومف إيصاؿ شر: (وشر)
فإنَّا يصمح لمواحد العظيـ، ولبلثنيف والجماعة، وأراد ىا : الضمير في قولو: (فإنَّا شريكاف في ذلؾ)

ياؾ شريكاف في ثواب ما فعمتو مف خير، أو في إثـ ما فعمتو مف شر، فيقسـ لؾ مف  (5)ىنا فإني وا 
الثواب بقدر ما فعمتو، وأردت فيو وجو اهلل تعالى، ويقسـ لي مف الثواب مثمو؛ ألنؾ ُتْصِدُر عف رأيي 
وتقـو مقامي، وىكذا الحاؿ في اإلثـ والمعصية، فإف اإلماـ ىو سمطاف اهلل في أرضو، وظمو الممدود 

. فييا، والوالة والعماؿ أعواف لو
. أي ال أظف صبلحًا إال وأنت فاعمو: (وكف عند صالح ظن ي بؾ)
. فيؾ مف أعماؿ الصبلح (6)أي وال يضعففَّ ما حدستو: (وال يفيمف رأيي فيؾ)
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى بعض عمالو  (19)

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. يرحمؾ اهلل(: ب)في  (2)
(. ب)لو، زيادة في  (3)
. وتعريضاً (: ب)في  (4)



 

 

. فأنا(: ب)في  (5)
 .الظف والتخميف: الَحْدُس  (6)

(5/1650 )

 

واحد الدىاقيف، وىو فارسي معرب فيحتمؿ أف : الدىقاف: (أما بعد، فإف دىاقيف أىؿ بمدؾ شكوا منؾ)
ار مف الييود والنصارى ممف يكوف معؾ، وفي بمد  تكوف نونو أصمية أو زائدة، وأراد بذلؾ التجَّ

. واليتؾ
. فظاظة في الطبع: (غمظة)
(. 1)شكسًا في الخبلئؽ: (وقسوة)
. ألحواليـ، واستصغارًا لمقاديرىـ: (واحتقاراً )
يحارًا لصدورىـ: (وجفوة) . إعراضًا عف إنصافيـ وا 
. تفكرت في األمر في صنعؾ معيـ، ونفار طباعيـ عنو(: (2)ونظرت)
. يستأىموف اإلدناء والتقريب، وليف العريكة واإلنصاؼ: (فمـ أرىـ أىبًل ألف ُيْدَنْوا)
َوَقاَلِت }: مف أجؿ كونيـ كفارًا بالنبوة مشركيف مع اهلل غيره، حيث قاؿ تعالى حاكيًا عنيـ: (لشركيـ)

[. 30:التوبة]{اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُف المَِّو َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُف المَّوِ 
. ُيْبَعُدوا(: (3)وال أف ُيْقَصْوا)
. ُيْفَعُؿ بيـ أفعاؿ الجفاء: (َوُيْجَفْوا)
. مف أجؿ ما صنع الرسوؿ معيـ مف المصالحة عمى الجزية والذمة مف جيتو ليـ (4)أي: (لعيدىـ)
. نوع مف أنواع الثياب، وىو استعارة ىا ىنا: الجمباب: (فالبس ليـ جمباباً )
. إسبلس الطبيعة وتيوينيا: (مف الميف)
. تخمطو بطرؼ مف الشدة ليـ في حالؾ(: (5)تشوبو بطرؼ مف الخشونة)
أراد استعمميـ مرة ببسط الخمؽ ولينو، ومرة بقبضو وانزوائو، ومنو : (وداوؿ ليـ بيف القسوة والرأفة)

. المناوبة، واألياـ دوؿ أي مرة ليؤالء ومرة ألولئؾ: المداولة، وىي
 __________

. األخبلؽ: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (1)
. فنظرت(: ب)في  (2)
. وال ألف يقصوا(: ب)في  (3)
(. ب)أي، سقط مف  (4)
 .تشوبو بطرؼ مف الشدة: في شرح النيج (5)



 

 

(5/1651 )

 

أي اخمط ليـ في األفعاؿ والمعالجة بيف ما يكوف منيا تقريبًا ليـ، : (وامزج ليـ بيف التقريب واإلدناء)
. وبيف ما يكوف منيا تبعيداً 

قصاء وبيف ما اليكوف كذلؾ؛ فإف األمور إذا فعمت : (واإلبعاد واإلقصاء) وبيف ما يكوف فيو إبعاد وا 
عمى ىذه الحالة كانت أقرب إلى االعتداؿ والتوسط بيف خطتي التفريط واإلفراط، وأميؿ إلى جانب 

عميؾ بالرفؽ يا عائشة، فإنو ما نزع مف شيء إال شانو، وال وضع في )): الرفؽ، كما قالعميو السبلـ
(. 1()(شيء إال زانو

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى زياد بف أبيو  (20)

وىو خميفة عاممو عبد اهلل بف العباس عمى البصرة، وعبد اهلل عامؿ أمير المؤمنيف يومئذ عمييا وعمى 
(: 3)، وفارس، وِكْرَماف(2)ُكَور األىواز

ني ألقسـ باهلل) ضربت : انتصاب قسمًا عمى المصدرية المؤكدة لمفعؿ، كقولؾ(: قسمًا صادقاً  (4)وا 
. ضرباً 

 __________
عميؾ بالرفؽ، فإف الرفؽ ال يؾ في شيء إال زانو، وال ينزع مف شيء إال : ))الحديث بمفظ (1)

 وعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 5/472في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (شانو
يا عائشة، ارفقي فإف الرفؽ ال يكوف في شيء إال زانو، وال ينزع مف )): ، وىو بمفظ6/125،171

أورده القاضي العبلمة الحسيف بف ناصر الميبل رحمو اهلل تعالى في مطمح اآلماؿ ( (شيء إال شانو
. ، وعزاه إلى مسمـ عف عائشة81ص
تسع كور بيف البصرة وفارس، لكؿ كورة منيا اسـ، ويجمعيف : المدينة، وكور األىواز: الكورة (2)

، وتستر، وجنديسابور، وسوس، : األىواز، ال تفرد واحدة منيف بيوز، وىي راميرمز، وعسكر مكـر
(. 681القاموس المحيط ص). وسرؽ، ونيرتيري، وأيذج، ومناذر

(. 1489القاموس المحيط ص. )كَرماف بالفتح وقد يكسر إقميـ بيف فارس وسجستاف (3)
ني أقسـ: وفي شرح النيج( ب)في  (4)  .وا 

(5/1652 )

 



 

 

وىو ما أفاءه اهلل عمييـ مف ىذه الغنائـ، أو أراد مف (: فيء المسمميف (1)لئف بمغن ي أنؾ خنت في)
. ىذه األمواؿ التي تحت يدؾ والخراجات، فإنيا كميا فيء مف عند اهلل تعالى

. شيئًا مما يصغر أمره، أو يكبر خطره وحالو: (شيئًا صغيرًا أو كبيراً )
: أثب عميؾ وثبة، أو أراد أحمؿ عميؾ حممة، كما قاؿ: (ألشدّف عميؾ َشدةً )

سائؿ فوارس يربوع بشدتنا 
 

. أي بحممتنا عمييـ
. تتركؾ قميؿ الماؿ: (تدعؾ قميؿ الوفر)
. بتحمؿ األوزار والمآثـ: (ثقيؿ الظير)
ضعيؼ األمر في كؿ حالة مف الحاالت؛ حتى ال أمر منؾ إال وىو في غاية (: (2)ضئيؿ األمر)

. الضعؼ واليواف
سؤاؿ؛ إذا كاف عامبًل لعبد اهلل بف العباس وخميفة لو في عماالتو، فأمره في الجباية واالستقامة إليو، 
والعيدة في ذلؾ عمى مف استخمفو، فكيؼ كالمو أمير المؤمنيف ىذه المكالمة، وأوعده بيذه الوعيدات 

العظيمة؟ 
ف كاف كما ذكرت، لكف يد أمير المؤمنيف قاىرة عمى كؿ األيدي، وىي  وجوابو؛ ىو أف األمر وا 

باألعيف الكالية، ويحرسيـ باأللحاظ الساىرة، سواء كاف عامبًل لو أو  (3)مستولية عمييا فيو يراقبيـ
عامؿ عاممو، وما فعؿ ذلؾ مع زياد بف أبيو إال لعممو بتيوره في أخذ ألمواؿ وتساىمو في حقيا، 
فؤلجؿ ىذا أخشف لو القوؿ ليعرؼ ما عنده مف ذلؾ وليكف في تصرفو عمى َوَجٍؿ وحذر، لئبل يقع 

. فيما أوعده بو مف ىذه الوعيدات
 
( 4)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى زياد بف أبيو أيضاً  (21)

 __________
(. ب)مف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)والسبلـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : بعده في شرح النيج (2)
. فيو يرى فييـ(: ب)في  (3)
 .وشرح النيج( ب)أيضًا، زيادة في  (4)

(5/1653 )

 



 

 

ىو إنفاؽ األمواؿ في غير وجييا وعمى غير مستحقيا، وىو : اإلسراؼ: (فدع اإلسراؼ مقتصداً )
منعيا عف أىميا، وحجرىا عف مصرفيا، وأراد فاترؾ إنفاؽ األمواؿ في غير : نقيض التقتير، وىو

. وجييا، وكف مقتصدًا في أمور ؾ كميا، أو في إنفاقيا عمى وجييا
أراد واذكر اليـو ما تستقبمو مف الشدائد واألىواؿ في الغد، أو يكوف معناه : (واذكر في اليـو غداً )

. مف المحاسبة عمى القميؿ والكثير (1)واذكر في اليـو يـو القيامة، وما يكوف فيو
بقدر ما يضطرؾ الحاؿ إلى إمساكو، مف غير أف يكوف (: (2)وأمسؾ مف الماؿ بقدر ضروراتؾ)

. ىناؾ ادخار لو وكنز
نفاقو في سبيؿ اهلل، وابتغاء ثوابو: (وقدّْـ الفضؿ ليـو حاجتؾ) . أراد وقدّْـ ما يفضؿ منو بالصدقة، وا 
نفاقيا، وترؾ التمذذ بيا مع وجدانيا(: اهلل أجر المتواضعيف (3)أترجو أف يؤتيؾ) . بإعطاء األمواؿ وا 
. المتفاخريف بجمع األمواؿ، والمتباىيف بكثرتيا وجمعيا: (!وأنت عنده مف المتكبريف)
: كنى بالتمرغ عف استعماؿ المذات والترفو فييا، والتمرغ ىو(: (4)وتطمع وأنت متمرغ في النعيـ)

. التمعؾ في التراب
أراد أف ذلؾ التنعـ ما كاف سببو إال مف أجؿ منع الضعيؼ واألرممة (: الضعيؼ واألرممة (5)تمنعو)

الذي يضعؼ : حقيما مما قسـ اهلل ليما مف ىذه األمواؿ، واألرممة التي ال زوج ليا، والضعيؼ ىو
. حالو عف التكسب، فتطمع وأنت عمى ىذه الحالة

. وأنت مانع ليذه األمواؿ مدخر ليا: (أف يوجب اهلل لؾ ثواب المتصدقيف)
 __________

. فييا(: ب)في  (1)
. ضرورتؾ: في شرح النيج (2)
(. ب)يعطيؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. النعـ(: ب)في  (4)
 .أف تمنعو: في شرح النيج (5)

(5/1654 )

 

نما المرء مجزي بما أسمؼ) نما الجزاء يكوف عمى : (وا  أراد ليس األمر كما تحسبو مما أنت فيو، وا 
ف شرًا فشر . قدر ما سمؼ مف األعماؿ، إف خيرًا فخير وا 

قدـ مف سفره فيو قادـ، وأراد أنو واصؿ إلى ما كاف سبؽ منو مف ىذه األعماؿ : (وقادـ عمى ما قّدـ)
قادـ عمى ما قدَّـ، مف باب االشتقاؽ، وىو غرر في كبلمو، : محمودىا ومكروىيا، وقولو

. في قبلئد نظامو (1)وأوضاح



 

 

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى ابف عباس رضي اهلل عنو  (22)

ما انتفعت بكبلـ بعد كبلـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كانتفاعي : وكاف ابف عباس يقوؿ
: بيذا الكبلـ

( 3)يريد أف اإلنساف يسترُّ ويمحقو فرح َوَجَذؿ(: درؾ ما لـ يكف ليفوتو (2)أما بعد، فإف المرء يسره)
. إل دراؾ ما قدَّر اهلل لو حصولو ووقوعو، وما ليس فائتًا عنو بحاؿ

ألـ وغـ بفوت ما لـ يقدّْر اهلل لو إدراكو وتحصيمو،  (4)أي ويمحقو: (ويسوؤه فوت ما لـ يكف ليدركو)
وقدَّره مف  (6)الثقة باهلل، ومف أجؿ ذلؾ لحقو السرور، بما ضمنو اهلل تعالى (5)وما ذاؾ إال بقمة

األرزاؽ واألقوات، وكثرة اليمع في الدنيا، وليذا لحقو الغـ بفوات ما لـ يقدر اهلل لو نيمو، وال قسـ شيئًا 
. مف حصولو

. أراد فالسرور الحقيقي إنما يكوف بإحراز اآلخرة وأعماليا: (فميكف سرورؾ بما نمت مف آخرتؾ)
 __________

النياية البف . )نوع مف الحمي يعمؿ مف الفضة، سميت بيا لبياضيا، واحدىا وضح: الوضاح (1)
(. 5/196األثير 

(. ىامش في ب)قد يسره، : ليسره، وفي نسخة وشرح النيج(: ب)في  (2)
. الفرح: الَجَذؿُ  (3)
(. ىامش في ب)ويمحؽ المرء : في نسخة (4)
. لقمة(: ب)في  (5)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (6)

(5/1655 )

 

أشد الحزف، وأراد وليكف غمؾ عمى ما فاتؾ مف : األسؼ(: منيا (1)وليكف أسفؾ عمى ما فاتؾ)
والغـ إنما يكوناف عمى الحقيقة فيما ذكرتو مف أعماؿ اآلخرة، ال عمى ما  (2)أعماؿ اآلخرة، فالسرور

. كاف منيما فيما ذكره أواًل مما ضمف وجوده لئلنساف أو منع وجوده منو
ألنو عمى شرؼ االنقطاع والزواؿ، وما ىذا حالو فبل يميؽ :(وما نمت مف دنياؾ فبل تكثر بو فرحاً )

. بعاقؿ الفرح بو والسرور
: التعزي، وتآسوا أي آسى بعضيـ بعضًا، واألسى: التأسي(: فبل تأس عميو جزعاً  (3)وما فاتؾ منيا)

الحزف، وأراد ىا ىنا وما فاتؾ مف الدنيا فبل تحزف عميو جزعًا أي جازعًا، وانتصابو عمى المصدرية 
. في موضع الحاؿ



 

 

أراد وما اليُـّ حقيقة إال لما كاف بعد الموت مف األىواؿ العظيمة (: بعد الموت (4)وليكف ىمُّؾ فيما)
. والطامات

، حيث أحاط بأسرار ىذا (5)وهلل در ابف عباس أي أسد فرَّاس، لقد أنافت فراستو عمى فراسة إياس
. الكبلـ ونيايتو، واستولى عمى البغية مف إحراز مقاصده وغايتو، وليذا قاؿ فيو ما قاؿ

 
( 6)ومف كبلـ لو عميو السبلـ قبؿ موتو عمى جية الوصية (23)

. جارية مجرى الكتب، وليذا أوردت الوصايا ىا ىنا مف أجؿ ذلؾ: الوصايا
شيئًا عمى : في عبادتو وال تتخذوا إليًا غيره، وانتصاب قولو: (وصيت ي لكـ أاّل تشركوا باهلل شيئاً )

. المصدرية أي ال تشركوا بو إشراكاً 
 __________

. ما فات(: ب)في  (1)
. والسرور(: ب)في  (2)
. منو(: ب)في  (3)
(. ىامش في ب)في نسخة لما،  (4)
، أبو واثمة، قاضي البصرة، كاف [ ى122-46]وىو القاضي إياس بف معاوية بف قرة المزني  (5)

(. 2/33وانظر عنو األعبلـ ). يضرب بو المثؿ في الذكاء والفطنة والفراسة
 .عمى سبيؿ الوصية لما ضربو ابف ُممجـ لعنو اهلل: في شرح النيج (6)

(5/1656 )

 

ـَ لـ يقؿ وال : سؤاؿ؛ إذا كاف نصبو عمى المصدرية، فأراه عدؿ عف لفظ الفعؿ وىو مشتؽ منو، وِل
تشركوا بو إشراكًا؟ 

وجوابو؛ أنو إنما عدؿ عنو إلى غير لفظو ليكوف مندرجًا تحتو غيره فيكوف عامًا في النيي عف 
اإلشراؾ نفسو وعف المشرؾ بو، فيكوف النيي متناواًل ليما جميعًا، وىذا كثير الورود في كتا ب اهلل 

ـْ َشْيئًا َقِميبلً }: تعالى كقولو تعالى [. 74:اإلسراء]{َوَلْواَل َأْف ثَبَّْتَناَؾ َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُف ِإَلْيِي
ىو أالَّ تيمموا ما سّف  (1)أراد والوصية بمحمد: (ومحمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فبل تضيعوا سنتو)

. لكـ مف معالـ اليدى، وطرؽ الصبلح
أراد القرآف : يريد التوحيد والسنة؛ ألنو لـ يسبؽ الذكر إال فييما، وقيؿ(: (2)أقيموا ىذيف العموديف)

. ، وليس شيئًا ألنو لـ يجرليما ذكر، وال حاجة إلى التعسؼ(3)والعترة
. افعؿ ىذا وخبلؾ ذـ أي سقط عنؾ وأعذرت: أراد زاؿ عنكـ الذـ وبرئتـ عنو،يقاؿ: (وخبلكـ ذـ)



 

 

. إمامكـ والمتولي ألموركـ والقائـ بيا:(أنا باألمس صاحبكـ)
. أراد موعظة تتعظوف بيا؛ لقرب أجمي وانقطاع مدتي: (واليـو عبرة لكـ)
. بالموت وىو أبمغ ما يكوف مف االنقطاع: (وغدًا مفارقكـ)
. مف جرحي ىذا ويكوف في أجمي بقية: (إف أبؽَ )
. أفعؿ فيو ما أشاء مف عفو أو غيره : (فأنا ولي دمي)
ف َأففَ ) . أموت وينقطع أجمي: (وا 
. أراد فالموت ال بد منو، وىو ميعاد ال خمؼ فيو وال كذب: (فالفناء ميعادي)
. عما أصابني وأدخره عند اهلل(: أعؼ (4)فإف)

 __________
. لمحمد(: ب)في  (1)
. أقيموا ىذيف العموديف، وأوقدوا ىذيف المصباحيف وخبلكـ ذـ: في شرح النيج (2)
، بدوف نسبة إلى -خ-القيؿ ىذا، ذكره الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (3)

. قائمو
ف: وفي شرح النيج( ب)في  (4)  .وا 
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قد ندب اهلل إلييا وحث عمى فعميا، وىو مف أجؿ القرب وأعظميا عند اهلل تعالى، : (فالعفو لي قربة)
(. 1)((يقـو مف لو أجر عمى اهلل، فيقـو العافوف عف الناس: ينادي مناد يـو القيامة)): وفي الحديث

. تؤجروف عمييا مف عند اهلل: (وىو لكـ حسنة)
يحتمؿ أف يكوف عامًا أي اعفوا عف كؿ مذنب وتجاوزوا عف ذنبو، ويحتمؿ أف يكوف : (فاعفوا)

َأاَل ُتِحبُّوَف }): خاصًا فيما ىو فيو وىو أمر ليـ بالعفو إذا صار مستحقًا ليـ بموتو، ثـ تبل ىذه اآلية
. أراد بسبب العفو: [22:النور(]{َأْف َيْغِفَر المَُّو َلُكـْ 

االنفاؽ عميو ألجؿ مقالتو في اإلفؾ، فقاؿ  (2)ونزوليا في مسطح بف أثاثة وامتناع أبي بكر عف
ـْ َوالسََّعةِ }: (3)تعالى َأاَل ُتِحبُّوَف َأْف َيْغِفَر المَُّو }: ، ثـ قاؿ[22:النور]{(4)واََل َيْأَتِؿ ُأْوُلوا اْلَفْضِؿ ِمْنُك
(. 5)فعاد أبو بكر عميو باإلنفاؽ [22:النور]{َلُكـْ 

العفو قربة لي، وىو لكـ حسنة، ففرؽ بيف حالو وحاليـ باإلضافة إلى العفو، فيؿ لو : سؤاؿ؛ أراه قاؿ
وجو في ذلؾ؟ 

 __________
أخرجو مف حديث عف أبي ىريرة الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية الحديث السادس عشر  (1)



 

 

الحديث، ولو شاىد أورده ((...مف لو عمى اهلل أجر فميقـ: إنو ينادي مناٍد يـو القيامة)): وبمفظ
أيف الذيف كانت أجورىـ : ينادي مناد يـو القيامة)):  بمفظ1/443العبلمة الزمخشري في الكشاؼ 

(. (عمى اهلل فبل يقـو إال مف عفا
. مف(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
(. ب)والسعة، زيادة في  (4)
 .3/226انظر الكشاؼ  (5)
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وجوابو؛ ىو أف القربة إنما تكوف بفعؿ اإلنساف خاصة ليصح أف يقصد بيا وجو اهلل تعالى، وأما 
َمْف }: الحسنة فقد تكوف جزاء عمى فعمو، وقد تكوف الحسنة تفضبًل مف جية اهلل تعالى كما قاؿ تعالى

والذي باالستحقاؽ ليس إال جزء واحد، وما عداه  [160:األنعاـ]{َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا
سمى أمير المؤمنيف العفو مف جيتو قربة لما كاف األلـ واصبًل إليو، وسمى عفوىـ  (1)فضؿ، فميذا

. حسنة لما كاف المستحؽ عمى األلـ واصبًل إلييـ مف جية الشرع إشارة إلى ىذه التفرقة
فجئو األمر فجأه ُفَجاءة بكسر العيف وفتحيا، وغرضو ىو : (واهلل ما فجأن ي مف الموت وارد كرىتو)

. الوارد الذي يأتي مف غير شعور بو، والمعنى فيو ما ورد عميَّ الموت وأنا أكرىو
ال يييدنكـ الطالع )): الذي يأتي القـو ويطمع عمييـ، وفي الحديث: الطالع ىو: (وال طالع أنكرتو)

وىو الفجر الكاذب، أي ال يمنعكـ عف السحور، وأراد وال جاءني الموت وأنا منكر لو  (2()(المصعد
 .
. باإلضافة إلى حالة الموت: (وما كنت)

 __________
. وليذا(: ب)في  (1)
كموا واشربوا، وال يييدنكـ الطالع )):  مف حديث بمفظ5/286أورده ابف األثير في النياية  (2)

أي ال تنزعجوا لمفجر المستطيؿ فتمتنعوا بو عف السحور، فإنو الصبح : ، وقاؿ في شرحو((المصعد
. انتيى. الحركة، وقد ىدت الشيء أىيده ىيدًا إذا حركتو وأزعجتو: الكاذب، وأصؿ الييد

، (2348)، وعزاه إلى سنف أبي داود6/464والحديث أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 
تحاؼ السادة المتقيف8/404، والمعجـ الكبير لمطبراني(705)وسنف الترمذي   إلى غيرىا 6/452، وا 
 .مف المصادر
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الذي يطمب  (1)ىو: الذي لـ يبؽ بينو وبيف الماء إال ليمة واحدة، وقيؿ: القارب ىو: (إال كقارب ورد)
. الماء ليبًل دوف مف يطمبو نيارًا، وأراد ما أنا فيو إال كطالب الماء ورده، ووجد بغيتو

. لما يطمبو مف األمور: (وطالب)
َوَما ِعْنَد المَِّو }): مطموبو، وغرضو مف ىذا كمو تشوقو إليو ومحبتو لمقائو، ثـ تبل ىذه اآلية: (وجد)

في الدنيا بأسرىا، ولقد طابؽ  (2)يشير إلى أف ما عند اهلل خيرمما: [198:آؿ عمراف(]{َخْيٌر ِلؤْلَْبَرارِ 
. بيذه اآلية المجر، وأصاب بيا المفصؿ

 
( 3)ومف وصية لو عميو السبلـ بما يعمؿ في أموالو كتبيا بعد منصرفو مف صفيف (24)

 __________
. إلخ...القارب الذي: وقيؿ(: ب)في  (1)
. خير مف الدنيا(: ب)في  (2)
وقد مضى بعض ىذا الكبلـ فيما تقدـ مف الخطب إال أف فيو ىاىنا : لفظيا( ب)حاشية في  (3)

 .انتيى. زيادة فأوجبت تكراره
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اعمـ أف ىذا المقب أعني لقب أمير (: عبد اهلل عمي بف أبي طالب أمير المؤمنيف (1)ىذا ما أمر بو)
حراز  المؤمنيف ال يصدؽ عمى أحد كصدقو عميو، لما خصو اهلل بو مف الفضائؿ الباىرة، وا 

اإلمامة عمى أكمؿ حد، وليذا فإف الرسوؿ عميو السبلـ أمر الصحابة رضي اهلل عنيـ  (2)صفات
. ، وما ذاؾ إال الستحقاقو ليا وخبلفتو بيا(3)بالتسميـ عميو بإمرة المؤمنيف

. فيما يممؾ التصرؼ فيو مف األمواؿ كميا: (في مالو)
. أي مف أجؿ التقرب إلى اهلل وطمب ما عنده مف مذخور األجر ومزيد الثواب: (ابتغاء وجو اهلل)
. أي يدخمني فييا مف أولجو في كذا إذا أدخمو فيو: (ليولجن ي اهلل بو الجنة)
تمنى كذا إذا أراد وصولو إلييا، وغرضو أف : أفعولة مف قوليـ: األمنية(: (4)ويعطين ي بو األمنية)

حراز ثوابو وأجره . يعطيو اهلل تعالى ما تمناه مف رضاه، وا 
 __________

. وفي شرح النيج( ب)بو، زيادة في  (1)



 

 

. صفة(: ب)في  (2)
حديث أمر النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لمصحابة بالتسميـ عمى اإلماـ عمي عميو السبلـ  (3)

 260-2/259بإمرة المؤمنيف أخرجو الحافظ ابف عساكر في ترجمة اإلماـ عمي مف تأريخ دمشؽ
أمرنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف : ))بسنده يبمغ بو إلى بريدة األسممي قاؿ (784)برقـ 

أمرنا رسوؿ اهلل : ))وىو بمفظ(. (نسمـ عمى عمي بإمرة المؤمنيف ونحف سبعة، وأنا أصغر القـو يومئذ
أخرجو ( (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف نسمـ عمى عمي بف أبي طالب عميو السبلـ بيا أمير المؤمنيف

.  بسنده يبمغ بو إلى بريدة أيضاً 1/141المرشد باهلل في األمالي الخميسية
 ليولجو بو الجنة ويعطيو بو اأَلَمَنة: في شرح النيج (4)
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ليولجو اهلل الجنة، ): ويحكى أف أمير المؤمنيف كـر اهلل وجيو وقؼ عامة أموالو بينبع وغيرىا، وقاؿ
(. 1)(ويصرؼ وجيو عف النار في سبيؿ اهلل وذوي الرحـ القريب والبعيد

 __________
خبر وقؼ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ لمالو في ينبع وغيرىا أخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف  (1)

بسنده عف أبيو، عف جده،  (597) برقـ253عمي عمييما السبلـ في المجموع الحديثي والفقيي ص
ىذا ما أوصى بو عمي بف أبي طالب وقضى بو في مالو إني ): أنو كتب في صدقتو“ عف عمي 

تصدقت بينبع ووادي القرى واألذينة وراعة في سبيؿ اهلل ووجيو، أبتغي بيا مرضاة اهلل، ينفؽ منيا 
في كؿ نفقة في سبيؿ اهلل ووجيو في الحرب والسمـ والجنود وذوي الرحـ والقريب والبعيد، ال تباع وال 

توىب وال تورث، حيًا أنا أو ميتًا أبتغي بذلؾ وجو اهلل والدار اآلخرة، ال أبتغي إال اهلل تعالى، فإف 
يقبميا وىو يرثيا وىو خير الوارثيف، فذلؾ الذي قضيت فييا فيما بيني وبيف اهلل عز وجؿ الغد منذ 
قدمت مسكف واجبة بتمة حيًا أنا أو ميتًا، ليولجني اهلل عز وجؿ بذلؾ الجنة، ويصرفني عف النار، 
ويصرؼ النار عف وجيي يـو تبيض وجوه وتسود وجوه، وقضيت أف رباحًا وأبا نيزر وجبيرًا إف 

حدث بي حدث محرروف لوجو اهلل عز وجؿ وال سبيؿ عمييـ، وقضيت أف ذلؾ إلى األكبر فاألكبر 
وانظر أنوار _… _ .(مف ولد عمي المرضييف ىدييـ وأمانتيـ وصبلحيـ، والحمد هلل رب العالميف

، ومناقب الحافظ محمد بف سميماف الكوفي رحمو اهلل 226-4/222التماـ في تتمة االعتصاـ 
 (.566،567،568) الرقـ 2/80-83
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وعف فاطمة عمييا السبلـ أنيا وقفت ماليا عمى نساء رسوؿ اهلل، وعمى فقراء بني ىاشـ وبني 
(. 1)المطمب

(. 2)وعف عمر أنو وقؼ مالو لمسائؿ والمحرـو ولذوي القربى والضيؼ وفي سبيؿ اهلل وابف السبيؿ
نو يقـو بذلؾ الحسف بف عمي) . يصرفو في وجيو ويقـو عمى عمارتو: (وا 
. مف غير إسراؼ وال تقتير: (يأكؿ منو بالمعروؼ)
. مف غير تبذير وال منع لحؽ فيو: (وينفؽ منو بالمعروؼ)
. ىجـ عميو الموت، وانقطع عف الدنيا: (فإف حدث بحسف حدث)
. في ىذه الوقوفات: (وحسيف حي، قاـ باألمر بعده)
فبلف يصدر األمور في مصادرىا : فعؿ ما كاف أخوه يفعؿ لو كاف حيًا، يقاؿ(: مصدره (3)وأصدر)

. إذا كاف يأتي بيا عمى أوجييا 
ف البن ي فاطمة) . يعني الحسف والحسبف: (وا 
. يريد ىذه الوقوؼ التي جعمياصدقة لوجو اهلل تعالى: (مف صدقة عمي)

 __________
مف طريؽ عبد اهلل بف حسف، عف - أي البييقي-وأخرج :  ما لفظو4/223قاؿ في أنوار التماـ  (1)

أف فاطمة بنت رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو : غير واحد مف أىؿ بيتو، وأحسبو قاؿ زيد بف عمي
. وسمـ تصدقت بماليا عمى بني ىاشـ وبني المطمب، وأدخؿ معيـ غيرىـ

أصاب عمر : وفي رواية لمبخاري عف ابف عمر قاؿ:  ما لفظو4/227قاؿ في المصدر السابؽ  (2)
أصبت أرضًا لـ أصب مااًل قط أنفس منو : بخيبر أرضًا فأتى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فقاؿ

، فتصدؽ عمر أنو ال يباع أصميا وال ((إف شئت حبست أصميا وتصدقت)): فكيؼ تأمرني بو، فقاؿ
يوىب وال يورث في الفقراء أو القربى والرقاب وفي سبيؿ اهلل والضعيؼ وابف السبيؿ، ال جناح عمى 

. مف ولييا أف يأكؿ بالمعروؼ، أو يطعـ صديقًا غير متموؿ فيو
 .وأصدره: وشرح النيج( ب)في  (3)
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أراد أف يكوف ليما عمى انفرادىما مف ىذه الصدقة مثؿ الذي يستحقو الكؿ مف :(مثؿ الذي لبن ي عمي)
أوالده، وعمى ىذه تكوف أصوليا موقوفة وغمتيا تقسـ نصفيف، فنصؼ يكوف لمحسنيف، ونصؼ يكوف 

. مقسومًا عمى كؿ أوالده عمى الرؤوس بعد ذلؾ
حفظو وصرفو في مصرفو، والتولي ألحوالو، (: (2[)إلى ابن ي فاطمة]إنما جعمت القياـ بذلؾ (1)و)

. وأعطيتيماأيضًا ىذا القسـ الذي ذكرت



 

 

. طمبًا لثوابو:(ابتغاء وجو اهلل)
وصمة لمرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ حيث كانا (: (3)[صمى اهلل عميو وآلو]وقربة إلى رسوؿ اهلل )

(. 4)((لكؿ نبي ذرية، وذريتي مف صمبؾ يا عمي)): ولديو ابني بنتو، وفي الحديث
ما أف يريد تكريمًا لما جعؿ اهلل لو مف : (وتكريمًا لحرمتو) أراد إما تكريمًا لبنتو حيث كانت تحتي، وا 

. الحرمة والجبللة واألبية بالنبوة
كرامًا لموصمة التي بيني وبينو بالنسب القريب المبلصؽ، وبما كاف مف : (وتشريفًا لوصمتو) وا 

. المصاىرة
 __________

ني إنما : في شرح النيج (1) . إلخ...وا 
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (2)
. زيادة في شرح النيج (3)
ف اهلل عز وجؿ جعؿ ذريتي : ))الحديث بمفظ (4) إف اهلل عز وجؿ جعؿ ذرية كؿ نبي مف صمبو، وا 

 بسنده عف 1/152أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية( (في صمب عمي بف أبي طالب
 إلى المعجـ الكبير 3/148جابر، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

، وكنز 4772، وجمع الجوامع لمسيوطي1/317، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي3/35لمطبراني
، وعزاه أيضًا إلى غيرىا مف المصادر، 1/152وأمالي المرشد باهلل الخميسية (32892)العماؿ برقـ 

بسنده عف جابر بف عبد اهلل األنصاري  (72) برقـ50وأخرجو الفقيو ابف المغازلي في المناقب ص
 .أيضًا مع اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو
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خراجو وىو الحسف بف عمي وبعده الحسيف كما (: (1)وأشترط عمي الذي جعمتو إليو) بتولي إنفاقو وا 
. ذكره

عطاء بعضو مزارعة أو مغارسة : (أف يترؾ الماؿ عمى أصولو) مف غير تفريط في بيع شيء منو أوا 
. أو مساقاة أو غير ذلؾ مف عقودالمعاوضة الموجبة ال نتقاؿ أصمو عف كونو موقوفاً 

يصرفيا في مصارفيا وال سبيؿ لو إلى األصؿ بحالة مف (: حيث أمر بو (2)وينفؽ مف ثمره)
. الحاالت

. ىذا إلى النفقة التي ذكر، وصرفو في المصارؼ التي عينيا: اإلشارة بقولو: (فيذا لو)
الواحدة مف صغار النخؿ، وجمعيا ودي مف باب : الوديَّة ىي: (وأالَّ يبيع مف نخيؿ ىذه القرى وديَّة)

ثمرة وثمر، وأراد أنو ال يباع مف ثمر نخيؿ ىذه القرى؛ ألف األراضي كميا موقوفة، فبل بد مف حممو 



 

 

. عمى ما ذكرناه كيما يصح ويستقيـ
: فيو وجياف: (حتى ُتْشِكَؿ أرضيا غراساً )

تمؾ الصفة  (3)أف يريد بو أف األرض يكثر فييا غراس النخؿ حتى يراىا الناظر عمى غير: أحدىما
. التي عرفيا فيشكؿ عميو أمرىا ويحسبيا غيرىا

أشكؿ النخؿ إذا طاب رطبو وأدرؾ، : يقاؿ: أف يكوف غرضو حتى تطيب، قاؿ الكسائي: وثانييما
. وغرضو أنو ال يباع حتى يكوف يانعًا طيباً 

كنى بالطواؼ ىا ىنا عف الوطئ وىو مف غريب : (ومف كاف مف إمائي البلتي أطوؼ عمييف)
ـُ }: عف ذلؾ بالمبلمسة حيث قاؿ (4)الكناية وبديعيا، كما كنى اهلل تعالى َأْو اَلَمْسُت

[. 43:النساء]{الّنَساءَ 
. قد باف أثر حمميا: (ليا ولد أوىي حامؿ)

 __________
. ويشترط عمى الذي يجعمو إليو: في شرح النيج (1)
. مف ثمرتو(: ب)في  (2)
. عمى خبلؼ تمؾ الصفة(: ب)في  (3)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (4)

(5/1665 )

 

أف الذي عميو أكابر أىؿ البيت وجماىيرالعمماء أف مف استولد جارية فولدت ولدًا تامًا أو ما : واعمـ
يظير فيو أثر الخمقة فإنيا تعتؽ بموتو، وال يجوز بيعيا قبؿ الموت، وىذا ىو رأي أمير المؤمنيف أواًل 

ورأي جمة الصحابة، ثـ حكي عنو بعد ذلؾ جواز بيعيا في حاؿ حياة السيد وىو رأي بعض ولده، 
وقوؿ قديـ لمشافعي، فيذا ىو المذكور عف العمماء في الخبلؼ فييا، وظاىر كبلمو ىا ىنا يخالؼ 

. إف كاف ليا ولد أوىي حامؿ ثـ مات السيد عنيا: ىذه األقاويؿ؛ ألنو قاؿ
فظاىر ىذا يقضي بأنيا تمسؾ عف البيع ويأخذىا مف حظو (: (1)فتمسؾ عمى ولدىا وىي حظو)

. مف ميراث أبيو
. أراد تأخر موتيا عف موت ابنيا: (فإف مات ولدىا وىي حية)
. ال سبيؿ ألحد إلى ممكيا: (فيي عتيقة)
. فرجت عنو كربة إذا أزلتيا عنو: زاؿ وذىب بموتو، مف قوليـ(: أفرج عنيا الرؽ (2)فقد)
قضى بحريتيا العتؽ، وظاىر ىذه المقالة يخالؼ آراء العمماء مف أىؿ البيت، : (وحررىا العتؽ)

: وغيرىـ مف أوجو ثبلثة



 

 

. فؤلنو جوز بيعيا في حاؿ حياة سيدىا: أما أوالً 
. مف الميراث (3)تمسؾ عمى ولدىا بعد موت سيدىا، وىي حظو: فؤلنو قاؿ: وأما ثانياً 
إذا مات ولدىا فيي حرة، وظاىر كبلمو أنو إذا لـ يمت فيي باقية تحت الرؽ، : فؤلنو قاؿ: وأما ثالثاً 

ماميـ . وىو أمة وحده، ال يقوؿ إال عف داللة، وال يحكـ إال عف بصيرة، وىو رأس المجتيديف وا 
 
ومف وصية لو عميو السبلـ كاف يكتبيا لمف يستعممو عمى الصدقات  (25)

نما ذكرنا منيا جمبًل لُيعمـ بيا أنو عميو السبلـ كاف يقيـ عماد الحؽ ويشرع أمثمة العدؿ في صغير  وا 
: األمور وكبيرىا، ودقيقيا وجميميا

 __________
. وىي مف حظو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. قد: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
 .وىي مف حظو(: ب)في  (3)
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. فيما أمرتؾ بو مف أخذ حقوؽ اهلل الواجبة عمى خمقو، وقبضيا منيـ: (انطمؽ)
. مراقبتو في األمور كميا: (عمى تقوى اهلل)
. ال يخطر ببالؾ مراقبة غيره وال مشاركة سواه لو في األمر والممؾ واإلليية: (وحده ال شريؾ لو)
َوَدى أمير المؤمنيف لمقـو )): الفزع، وفي الحديث: تفجعو بورودؾ عميو، والروع: (وال تروّْعفَّ مسمماً )

، ثـ أعطاىـ بروعة (1)الذيف قتميـ خالد جميع ما فات عمييـ، حتى ِميَمَغة الكمب وعمبة الحالب
. أي بإفزاعيا لنسائيـ وصبيانيـ ما يجبر ذلؾ مف الماؿ (2()(الخيؿ

. جاز البيت إذا دخمو، وأراد أنؾ ال تدخؿ عميو مالو وضيعتو إال بأذنو(: كارىاً  (3)وال تجتازفَّ عميو)
. ألف ذلؾ يكوف ظممًا وعدواناً : (وال تأخذف منو أكثر مف حؽ اهلل)
أي وخذ مقدار ما فرضو اهلل عميو في مالو مف غير زيادة فتكوف ظالمًا، أو نقصاف : (في مالو)

. فتكوف خائنًا إلمامؾ وهلل في نقصاف حقو
. عمى القبيمة مف قبائؿ العرب وأحيائيا: (فإذا قدمت عمى الحي)
. حيث يسقوف وحيث تكوف المواشي مجتمعة: (فأنزؿ بمائيـ)
. لغير حاجة، وربما شؽ عمييـ ذلؾ لما فيو مف االحتراس واالنزواء(: (4)وال تخالط أبياتيـ)
مف غير انزعاج وال فشؿ في حالؾ وطريقتؾ؛ ألف ذلؾ يكوف : (ثـ امض إلييـ بالسكينة والوقار)

. أقرب إلى تقرير خواطرىـ، وتسكيف نفوسيـ



 

 

 __________
قدح ضخـ : اإلناء يمغ فيو الكمب في الدـ، وعمبة الحالب بالضـ: الِميَمغ والِميمغة بكسر الميـ (1)

(. 1020،151انظر القاموس المحيط ص). مف جمود اإلبؿ أو مف خشب يحمب فييا
، تحقيؽ عمر 48-4/47، وانظر الخبر في سيرة ابف ىشاـ5/226، 2/277نياية ابف األثير  (2)

. محمد عبد الخالؽ
. عمييـ(: ب)في  (3)
 .مف غير أف تخالط أبياتيـ: في شرح النيج (4)
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. متمكنًا مف خطابيـ مقببًل بوجيؾ إلييـ: (حتى تقـو بينيـ)
(. 1)((السبلـ قبؿ الكبلـ)): تفاتحيـ أواًل بالتحية، وتسرىـ بيا، وفي الحديث: (فتسمـ عمييـ)
أخدجت السحابة إذا قؿ : مف قوليـ (3[)وأكمميا ليـ]، (2)أي ال تنقص التحية: (وال تخدج التحية)

فيي  (4)كؿ صبلة ال تقرأ فييا الفاتحة)): مطرىا، وأخدجت الشاة إذا ولدت لغير تماـ، وفي الحديث
. أي ناقصة التماـ (5()(خداج

. بالمبلطفة والقوؿ الميف السيؿ: (عباد اهلل: ثـ تقوؿ)
المتولي عميكـ بأمر اهلل، والمستخمؼ عميكـ مف جيتو، مف صبلح : (أرسمن ي إليكـ ولي اهلل وخميفتو)

. أحوالكـ وانتظاـ أموركـ
الذي فرضو اهلل وقدره في أموالكـ، كما جاء ذلؾ في كتابو وعمى : (آلخذ منكـ حؽ اهلل في أموالكـ)

. لساف رسولو
. فأخبروني ىؿ عندكـ مف ذلؾ شيء(: (6)فيؿ هلل مف حؽ)

 __________
ومشكاة  (1969) وعزاه إلى سنف الترمذي 5/279أورده في موسوعة أطراؼ الحديث  (1)

، والدر المنثور لمسيوطي 4/95، وتمخيص الحبير البف حجر(4653)المصابيح لمتبريزي برقـ 
.  إلى غيرىا أيضاً 1/550، وكشؼ الخفاء 5/39
. أي ال تنقصيا(: ب)في  (2)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)
. بفاتحة الكتاب(: ب)في  (4)
كؿ صبلة ال يقرأ فييا بفاتحة )):  بمفظ1/104رواه اإلماـ اليادي عميو السبلـ في األحكاـ  (5)

وأخرجو اإلماـ أحمد بف عيسى عميو السبلـ في أماليو، وىو في االعتصاـ ( (الكتاب فيي خداج



 

 

لى الشفاء، وأورده في 1/367لئلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ   وعزاه إلى أصوؿ األحكاـ، وا 
، والسنف 2/478 وعزاه إلى مصادر عدة منيا مسند أحمد بف حنبؿ6/434موسوعة أطراؼ الحديث 

. 10/31، وحمية األولياء ألبي نعيـ1/6، والدر المنثور لمسيوطي2/38/167الكبرى لمبييقي
 .فيؿ هلل في أموالكـ مف حؽ: في شرح النيج (6)
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تؤدونو ىو مرفوع عمى القطع، وكاف القياس حذؼ النوف، ونصبو جوابًا : (فتؤدونو إلى وليو)
: لئلستفياـ، ولكنو رفعو عمى وأنتـ تؤدونو، كما قاؿ

ْبع الَقواء فينطؽ  (1)ألـ تسأؿ الرَّ
 

. فمـ يجعؿ استقرار الحؽ سببًا لمتأدية، ولكنو جعميـ مؤديف بكؿ حاؿ كما جعؿ الربع ناطقًا بكؿ حاؿ
. يعني أنو ال حقًا عندنا هلل في أموالنا: (ال: فإف قاؿ قائؿ)
إذ ال سبيؿ إلى توجو الحؽ عميو إال بإقراره أف لو مااًل، إذ ال وجو إلقامة بينو مف : (فبل تراجعو)

تراجعو إذا أنكر،  (2)ال: جية المصدؽ عمى ذلؾ، وكيؼ يقيـ المصدؽ بيَّنة لغير مدعي، فميذا قاؿ
. يشير إلى ما ذكرناه

ف أنعـ منعـ لؾ) . نعـ عندي حقوؽ هلل: أي قاؿ لؾ: (وا 
. لقبضو لما أقر بو ولزمو فرضو: (فانطمؽ معو)
. بظمـ مف جيتؾ لو بالزيادة(: (3)مف غير أف تخيفو)
. عمى ما ليس حقًا لؾ عنده: (أو توعده)
عسؼ الطريؽ واعتسفيا إذا خبط فييا عمى غير صواب، وأراد الطمب لو فيما ال يتوجو : (أو تعسفو)

. عميو وال يمزمو هلل
ما تكمفو أمرًا عسيراً : (أو ترىقو) . إما تظممو وا 
إذا كاف مالو ذلؾ بعد أف تعّرفو ما يتوجو عميو في ذلؾ الماؿ : (فخذ ما أعطاؾ مف ذىب أو فضة)

كيبل يزيد جيبًل بالحؽ المفروض مف جيةاهلل تعالى، فربع العشر يكوف في أمواؿ التجارة عند حموليا 
ة حتى تبمغ الفضة مائتي درىـ  (4)حواًل كامبًل، وفي الركاز الخمس، وال زكاة في ىذه األمواؿ الناضَّ

. قفمة، والذىب عشروف مثقااًل إلى غير ذلؾ مف األحكاـ التي البد مف معرفتيا
ف كانت لو ماشية) . بقرًا أو غنماً : (وا 

 __________
ْبع (1) . الخالية، مف أقوت الدار إذا خمت: الدار بعينيا، والَقواء: الرَّ



 

 

. فبل تراجعو(: ب)في  (2)
. تحفيو: في نسخة أخرى (3)
 .ىي الذىب والفضة: األمواؿ الناضة (4)
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. فإطبلؽ الماشية عمى ىذه األنواع الثبلثة: (أو إبؿ)
. لمعدّْ والدرية بحاليا وحاؿ ما يؤخذ منيا: (فبل تدخميا)
. عف رًضا منو واستئمار: (إال بإذنو)
. تعميؿ لممنع مف الدخوؿ، وأراد إف لؾ شيئًا حقيرًا فييا، واألمر كمو فييا إليو: (فإف أكثرىا لو)
. طالبًا لمحؽ وقابضًا لو منو: (فإذا أتيتيا)
. القير: قاىر لو، والسمطنة(: دخوؿ متسمط عميو (1)فبل تدخميا)
. ضد الرفؽ، وأراد أنو ال رحمة لو عندؾ: العنؼ: (وال عنيؼ بو)
. مكانيا فشبًل وجزعًا مف دخولؾ (2)تزعجيا عف: (وال تنفرف بييمة)
. بما يكوف منو مف الخشونة وشكس التصرؼ: (وال تفزعنَّيا)
تدخؿ عميو غمًا وضيقًا في مالو بالتنفير، والتشديد وتغيير الحالة التي ىو :(وال تسوءف صاحبيا)

. عمييا
. أي مف أجميا وبسببيا: (فييا)
. أي أقسمو نصفيف: (واصدع الماؿ صدعيف)
. أف يختار أحدىما فبل يعترض وال يؤخذ الحؽ منو: (ثـ خيّْره)
. أحدىما: (فإذا اختار)
. وال تأخذ منو شيئًا مف حؽ اهلل(: لما اختار (3)فبل تعترض)
. أي اقسـ النصؼ الثاني نصفيف: (ثـ اصدع الباقي صدعيف)
. أحدىما: (ثـ خيّْره)
. واحدًا منيما: (فإذا اختار)
. فتأخذ حؽ اهلل منو(: (4)فبل تعترض لما اختار)
. عامبًل بما قمت لؾ مف تقسيـ الماؿ وصدعو قسميف قسميف(: (5)فبل تزاؿ بذلؾ)
مف الماؿ عمى قدر ما تراه مف الحساب، ويعرفو المالؾ : (حتى يبقى ما فيو وفاء لحؽ اهلل)

(. 6)لمماؿ
. عمى حد قمتو وكثرتو: (في مالو)



 

 

. الذي يعطيو مف مالو وتخبره بما يتوجو عميو فيو: (فاقبض حؽ اهلل منو)
 __________

. فبل تدخؿ عمييا: في شرح النيج (1)
. مف(: ب)في  (2)
فبل تعرضف لما اختاره : في شرح النيج (3)
. فبل تعرضف لما اختاره: في شرح النيج (4)
. كذلؾ: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
 .الماؿ(: ب)في  (6)
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. أعد القسمة: فيما تأخذه منو، وقاؿ لؾ:(فإذا استقالؾ)
. أعد لو القسمة إذا طمبيا: (فأقمو)
. أراد اخمط الزكاة التي كانت معو بمالو كما كانت مف قبؿ: (ثـ اخمطيا)
مف صدع الماؿ وقسمو وتخييره، حتى ترضى نفسو وتطيب، : (ثـ اصنع مثؿ الذي صنعت أوالً )

. وافعؿ ذلؾ وكرره
. عف رضًى منو، وطيبة خاطر مف جيتو: (حتى تأخذ حؽ اهلل في مالو)
، وفي (1)الجمؿ المسف الذي قد أعيا، وىو الذي قد جاوز سنو البازؿ: الَعْوُد ىو: (وال تأخذف َعْوداً )

. وال ذات عوار يغني عنو فبل وجو لذلؾ: وىو فاسد، فإف قولو: (وال تأخدف عوراء): بعض النسخ
. الكبيرة السف:(وال ىرمة)
. قد كسرت إحدى قوائميا: (وال مكسورة)
السؿ مف األدواء : وىي التي قد ىمسيا المرض وأذىب لحميا، واليبلس ىو: (وال ميموسة)

. والعاىات
ذا أخذتيا وصارت في كفؾ : (وال ذات عوار) في عيف وال طرؼ، وال ما يكوف ُمَشوّْىًا ليا، وا 

. وقبضتؾ
أراد فبل تولي حاليا في سقي وال مرعى إال مف يكوف موثوقًا (: تأمنف عمييا إال مف تثؽ بدينو (2)فبل)

. بدينو، وخوفو هلل تعالى
كثير الرفؽ وعظيـ الشفقة، والتعطؼ عمى ما كاف متعمقًا بالمسمميف، ثـ : (رافقًا بأمواؿ المسمميف)

. اجتيد في حفظو ورعايتو
. وىو اإلماـ والمتولي عمييـ: (حتى يوّصمو إلى ولييـ)



 

 

اهلل تعالى وقدره، فما كاف مف أمواؿ المصالح فمصرفو ما كاف  (3)عمى ما فرضو: (فيقسمو بينيـ)
مصمحة في الديف، وما كاف مف غيرىا فمصرفو الفقراء عمى حد ما يراه اإلماـ ويقتضيو رأيو ويوجبو 

. اجتياده
. في سوقيا وحفظيا: (وال توكّْؿ بيا)
. هلل ولئلماـ ولؾ: (إال ناصحاً )

 __________
(. 1248انظر القاموس المحيط ص. )ىو الجمؿ أو الناقة الذي في تاسع سنّيو: البازؿ (1)
. وال: وشرح النيج( ب)في  (2)
 .ما فرض(: ب)في  (3)
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. رحيمًا ليا في جوعيا وعطشيا، وسيرىا ومواضع مراحاتيا: (شفيقاً )
. عمييا فبل يخوف في شيء منيا: (وأميناً )
، محافظًا عمى مصالحيا، وتفقد أحواليا : (حفيظاً )
(. 1)نقيض الرفؽ، وأراد غير آخذ ليا بالُجْرز: العنؼ: (غير معنّْؼ)
. أجحؼ بو إذا ذىب بصبلح أموره: بأحواليا أي ذاىب بما يقيميا، مف قوليـ: (وال مجحؼ)
[. 38:ؽ]{َوَما َمسََّنا ِمْف ُلُغوبٍ }: (2)اإلتعاب واإلعياء، كما قاؿ تعالى: اإللغاب ىو: (وال ممغب)
. المشقة العظيمة: التعب ىو: (وال متعب)
نما قاؿ: (ثـ احدر إلينا ما اجتمع عندؾ) : أرسؿ إلينا، ومنو االنحدار وىو االنصباب إلى أسفؿ، وا 

. احدر مبالغة في سرعة اإلرساؿ واإلعطاء تشبييا بمف ينحدر في سيره إذا كاف مسرعاً 
أف نصيره فيو ونقضو في أىمو وأىؿ استحقاقو مف جياد وفقراء ومصالح : (نصيَّره حيث أمر اهلل بو)

. وغير ذلؾ مما قد فرضو اهلل، وعينو وقدره وأحكمو
. أعطيتيا مف تستأمنو فييا: (فإذا أخذىا أمينؾ)
: أي قدـ إليو الحديث في الوصية: (فأوعز إليو)
أراد إما بأف يأخذ مف رب الماؿ الناقة ويترؾ فصيميا، فنياه عف ذلؾ : (أالَّ يحوؿ بيف ناقة وفصيميا)

ما أف يريد إذا صارا زكاة مف  (3)ولكف يأخذ الناقة عف الفرض، ويأخذ الولد بالقيمة يدفعيا لو، وا 
. جية رب الماؿ فبل يفصؿ بينيما لغرض مف األغراض ومقصد مف المقاصد

. يستوعب جميع ما في ضرعيا مف المبف: (وال َيْمُصْر لبنيا)
. ألنو ىو قوتو وبمغتو: (فيضر ذلؾ بولدىا)



 

 

. أي ال يتعبيا بالركوب، وانتصاب ركوبًا إنما ىو عمى التمييز (: ركوباً  (4)وال يجيدىا)
 __________

(. 649القاموس المحيط ص. )عمود مف حديد: الُجرز بالضـ (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
. صارت(: ب)في  (3)
 (.ب)وال يجيدنيا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)

(5/1672 )

 

أراد أف الركوب اليكوف مختصًا بيا وحدىا، وليجعؿ (: في ذلؾ وبينيا (1)وليعدؿ بيف صواحبيا)
. الركوب مناوبة بالقسط والعدؿ

عمى الذي لغب وأعيا، وأراد بالبلغب أي الجمؿ البلغب، ويحتمؿ أف يكوف : (وليرفو عمى البلغب)
نما طرح التاء ألنو في معنى النسب كما قالوا جمؿ ضامر وناقة ضامر أي ذات : أراد الناقة، وا 

. ضمور 
الذي رقت أخفافو مف السير، أو أصابو نقب في : مف األناة والتوقؼ بالنقب وىو: (وليستأف بالنقب)

. خفو وظمفو، فبل يستطيع السير
. وىو الذي يعرج مف أحد قوائمو: (والظالع)
. كي تشرب فييا وال يقطعيا العطش: (وليوردىا ما تمر بو مف الُغُدر)
وأراد أف مف جممة الرعاية ألحواليا ىو أنو ال (: عف نبت األرض إلى جواد الطريؽ (2)وال يعدؿ بيا)

يعدؿ بيا عف المراعي الحسنة في السيوؿ واألوطاف إلى جواد الطريؽ، وىي أوسطيا، حيث ال كبلء 
. وال شجر، ولكف يجنبيا عف الجواد كيما تستريح باألكؿ لمشجر

. يريح عمييا في ساعة بعد ساعة، ووقتًا بعد وقت: (وليروحيا في الساعات)
كثرة : جمع عشب، وىو: الماء القميؿ، واألعشاب: النطاؼ ىو(: عند النطاؼ واألعشاب (3)ليميميا)

. الشجر والتفافو، وغرضو أف يتوقؼ بيا لؤلكؿ والشرب حتى تعطى أغراضيا
. بأمره وعممو: (حتى تأتينا بإذف اهلل)
. سماناً : (ُبدَّناً )
. مخ العظـ: ذوات ِنْقى أي دىف، والنقى ىو: (منقيات)
. قد أعياىف التعب واإلقصاء: (غير متعبات)
. قد أصابيف الجيد: (وال مجيودات)

 __________



 

 

(. ب)صواحباتيا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)بيا، سقط مف  (2)
 .وليميميا: وشرح النيج( ب)في  (3)
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أراد نقضيا بيف المسمميف عمى ما (: (1) [صمى اهلل عميو وآلو]لنقسميا عمى كتاب اهلل وسنة نبيو )
. حكـ اهلل بو في كتابو، وعمى ما كاف مأ ثورًا في سنة الرسوؿ

. جميع ما ذكرتو لؾ مف الترفيو والرفؽ في حاليا: (فإف ذلؾ)
. أكثر وأوفر لثوابؾ عند اهلل: (أعظـ ألجرؾ)
ألف تكوف راشدًا مصيبًا لمحؽ، فإذا كانت ىذه حالو باإلضافة إلى البيائـ ومف ال : (وأقرب لرشدؾ)

عقؿ لو، فكيؼ حالو باإلضافة إلى عمماء األمة وأعياف األئمة، وأىؿ الفاقة والمسكنة يكوف ال محالة 
. رفقو أعظـ، ورحمتو أكمؿ وأتـ

. ((ما مف نبي إال وقد رعى)): وفي الحديث
. وأنت يارسوؿ اهلل: قالوا
(. 2)((وأنا)): قاؿ

وجو الحكمة في ذلؾ ىوأف اهلل تعالى يختبرأحواليـ ورحمتيـ بالبيائـ، فإف عمـ : وعف ىذا قاؿ العمماء
مف حاليـ الرفؽ بيا، والحنو عمييا فيـ ال محالة لمخمؽ أرحـ، فميذا تنباىـ بعد ذلؾ، وأرسميـ إلى 

. الخمؽ، وألمر ما يسود مف يسود
 
( 3)ومف عيد لو عميو السبلـ ألىؿ الخراج (26)
. أف يكوف متقيًا هلل في السرائر الحاصمة في القموب: (آُمُرُه بتقوى اهلل في سرائر أمره)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
ما )):  تحقيؽ مصطفى السقا وآخريف، وورد منو قولو1/167أورده ابف ىشاـ في السيرة النبوية (2)

 وعزاه إلى كنز العماؿ برقـ 9/299في موسوعة أطراؼ الحديث ( (مف نبي إال وقد رعى الغنـ
، وقريبًا مما أورده المؤلؼ ىنا أخرجو البخاري في 6/324، والبداية والنياية البف كثير (9242)

( 2140)كتاب اإلجارة بسنده عف أبي ىريرة، وابف ماجة في سننو برقـ  (2102)صحيحو برقـ 
. كتاب التجارات

 .ومف عيد لو عميو السبلـ إلى بعض عمالو، وقد بعثو عمى الصدقة: في شرح النيج (3)
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وفي األعماؿ التي تخفى عمى العباد، وال يمكنيـ االطبلع عمييا فإف المراقبة : (وخفيات عممو)
. هلل تكوف أعظـ وأكبر موقعًا عند اهلل تعالى (1)فييا
. إال ىو (3)ال يشاىدىا أحد سواه، وال يراقبيا(: غيره (2)حيث ال يشيد)
. غيره (4)أي وال حفيظ عميو أحد: (وال وكيؿ دونو)
أراد بذلؾ النيي عف أف يعمؿ شيئًا مف الطاعة : (وآمره أف ال يعمؿ بشيء مف طاعة اهلل فيما ظير)

. فيما يظير الناس، ويبدو ليـ مف ذلؾ؛ ألنو إذا فعؿ الطاعة ظاىرًا فربما غيَّر ذلؾ
أي أنو يفعؿ خبلؼ ما فعؿ مف الطاعة سرًا وىو معصية ال محالة، : (فيخالؼ إلى غيره فيما أسر)

ولكف يفعؿ الطاعة لوجو اهلل تعالى مف غير التفات إلى ظيور لمناس بشيء مف ذلؾ، فيؤدي 
. إلىالمحذور الذي ذكره

. ما يظير مف أفعالو وما يبطنيا: (ومف لـ يختمؼ سره وعبلنيتو)
. وقولو وفعمو: (وفعمو ومقالتو)
. وىو التكميؼ الذي ائتمنو اهلل تعالى عميو، والواجبات التي أوجبيا عميو: (فقد أدى األمانة)
أدَّاىا خالصة لوجو اهلل تعالى؛ ألف مف لـ يختمؼ حالو في الظيور واإلسرار : (وأخمص العبادة)

. واألقواؿ واألفعاؿ فيذا ىو المخمص حقيقة
َـّ، إنا نعوذبؾ مف مخالفة القوؿ لمفعؿ، والسر لمعبلنية . المَُّي

. أي يستقبميـ بما يكرىونو مف الكبلـ، والضمير لممولى عمييـ: (وآمره أال يجبييـ)
. عضيو إذا رماه بالبيتاف وقوؿ األثـ: (وال يعضييـ)
. أي ال يكوف زاىدًا فييـ: (وال يرغب عنيـ)
أي مف أجؿ تفضمو بكونو أميرًا، فإف مثؿ ىذا يكوف زيادة في التواضع ليـ، كما : (تفضبًل باإلمارة)

[. 88:الحجر]{َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلْمُمْؤِمِنيفَ }: قاؿ تعالى
 __________

(. ب)فييا، سقط مف  (1)
. حيث ال شاىد غيره: في شرح النيج (2)
. وال يراه فييا إإلىو(: ب)في  (3)
 .أحداً (: ب)في  (4)

(5/1675 )



 

 

 

أي أف ىذه  [10:الحجرات]{ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ }: إشارة إلى قولو تعالى: (فإنيـ األخواف في الديف)
. األخوة ما حصمت إال مف أجؿ الديف

. ممف كتميا، وأراد خبلؼ الحؽ فييا: (واألعواف عمى استخراج الحقوؽ)
ف لؾ في ىذه الصدقة) . يخاطب بو المصدؽ والمتولي لجباية األمواؿ : (وا 
. فرضو اهلل تعالى وقدره، فبل يزاد عميو وال ينقص منو: (نصيبًا مفروضًا، وحقًا معموماً )
. أي ولؾ شركاء فييا: (وشركاء)
. أي ىـ أىؿ مسكنة، ضعؼ في أحواليـ: (أىؿ مسكنة)
. أي وىـ ضعفاء: (وضعفاء)
. الفقر: الفاقة: (ذوي فاقة)
نا موفوؾ حقؾ) . معطوؾ نصيبؾ ال نقصاف عميؾ فيو: (وا 
. أعطيـ نصيبيـ موفراً (: (1)فوفيـ حقيـ)
ال) الَّ تفعؿ ماأمرتؾ بو مف ذلؾ مف التوفير (: فإنؾ مف أكثر الناس خصومًا يـو القيامة (2)وا  أي وا 

. واإليفاء فإف خصومؾ المحالة يكونوف كثيرًا يـو القيامة
بئس الرجؿ بؤسًا إذا اشتدت حاجتو، وعظـ فقره، وانتصابو عمىالمصدرية، وفعمو (: (3)وبؤساً )

. مضمر اليظير
. أىؿ الفاقة: (لمف َخْصُمُو عند اهلل الفقراء)
. الضعيفة أحواليـ: (والمساكيف)
. كثيروا المسألة مف أجؿ فقرىـ: (والسائموف)
(. 4)وىـ الفقراء؛ ألف كؿ أحد يدفعيـ عف نفسو مف أجؿ إلحاحيـ: (والمدفوعوف)
. الذي لحقو الديف مف أجؿ خاصة نفسو، أو مف أجؿ مصمحة فعميا في الديف: وىو(: (5)والغاـر)
ف كاف موسرًا في بمده: (وابف السبيؿ) . المنقطع في السفر، وا 
. خؼ موقعيا في نفسو ولـ يمتفت إلييا: (ومف استياف باألمانة)

 __________
. حقوقيـ: وشرح النيج( ب)في  (1)
ال تفعؿ فإنؾ : في شرح النيج (2) . إلخ...وا 
. وبؤسى: في شرح النيج (3)
. إيحاجيـ: ونسخة أخرى( ب)في  (4)
 .والغارموف: في شرح النيج (5)
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: تمكف فييا واستحكـ أمره في أخذىا، ورتعت الماشية إذا أكمت ما شاءت، ويقاؿ: (ورتع في الخيانة)
. خرجنا نرتع ونمعب أي نميو وننعـ

: يبعّْد عنيا: (ولـ ينزّْه)
: التباعد عمَّا يسوء ويسقط النفوس، قاؿ اليذلي: والتنزُّه: (نفسو ودينو)

أقبَّ طريد بنزه الفبل 
 

( 1)ة ال يرد الماء إال ائتيابا
 

. ما تباعد عف المياة: ونزه الفبلة
حؿَّ بو كذا إذا أصابو وخالطو، وأراد أف مف حالو ىكذا (: في الدنيا الذؿ والخزي (2)فقد أحؿ بنفسو)

. فقد أصابو الخزي وىو المذلة في الدنيا
أحقر وأدنئ؛ ألف ما كاف في الدنيا مف الخزي والعذاب واليواف فإنو ال : (وىو في اآلخرة أذؿ وأخزى)

. نسبة لو إلى ما يستحؽ في اآلخرة
ف أعظـ الخيانة) . عند اهلل: (وا 
ـْ }: خانو يخونو خونًا وخيانة ومخانة إذا لـ َيِؼ لو، قاؿ تعالى: (خيانة األمة) ـْ ُكنُت ـَ المَُّو َأنَُّك َعِم

[. 187:البقرة]{َتْخَتاُنوَف َأنُفَسُكـْ 
. حالة عند اهلل(: الغش (3)وأعظـ)
( 4)((ليس منَّا مف غشَّ )): خبلؼ النصح، وفي الحديث: والغش: (غش األئمة)

 __________
:  وىو فيو مف بيتيف، نسبيما ألسامة بف حبيب اليذلي وىما3/620البيت في لساف العرب  (1)

كأسحـ فرد عمى حافة 
 

د عف كتفيو الذبابا  يشرّْ
 

أقّب رباع بنزه الفبل 
 

ة ال يرد الماء إال ائتيابا 



 

 

 
فقد أحؿ بنفسو الذؿ والخزي : الذؿ سقط منيا، والعبارة في شرح النيج: نفسو، وقولو(: ب)في  (2)

. في الدنيا
. وأفظع الغش: في شرح النيج (3)
 عف الجامع الصغير لمسيوطي، 2/28رواه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (4)

. رواه أحمد في مسنده، وأبو داود، وابف ماجة، والحاكـ- أي السيوطي-قاؿ : وقاؿ
 

، والترغيب 22/198، والمعجـ الكبير لمطبراني5/320وىو في السنف الكبرى لمبييقي : قمت
 .6/867، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ2/359والترىيب لممنذري

(5/1677 )

 

خيانة األمة، وغش األئمة، مصدراف مضافاف إلى مفعوليما، والفاعؿ فييما محذوؼ : ، وقولو
. خيانة األمة وغش األئمة غيرىـ (1)وتقديره

 
حيف قمَّده مصر  (2[)رضي اهلل عنو]ومف عيد لو عميو السبلـ كتبو لمحمد بف أبي بكر  (27)
ىذه كناية حسنة دالة عمى األمر بالتواضع، وأخذىا مف خفض الطائر : (فاخفض ليـ جناحؾ)

. جناحو إذا دنا لموقوع
. ليف الجانب كناية عف البشاشة وحسف المودة: (وألف ليـ جانبؾ)
. المراد ببسط الوجو ليف العريكة، وسعة الخمؽ: (وابسط ليـ وجيؾ)
أراد أنيـ يكونوف باإلضافة إلى إنصافؾ عمى جية االستواء، ال : (وآس بينيـ في المحظة والنظرة)

. أسوة في ذلؾ (3)تفضيؿ ألحد منيـ عمى أحد، فيكونوف
. الميؿ: الحيؼ: (حتى ال يطمع العظماء في حيفؾ)
االستقامة عمى الحؽ، وأراد أنؾ إذا فعمت ما ذكرتو مف : العدؿ(: عدلؾ (4)وال ييأس الضعفاء عف)

المؤاساة بينيـ كاف أقرب إلى بطبلف طمع أىؿ العظمة والتكبر في أف تحيؼ وتميؿ عف الحؽ، 
. وأبعد عف إياس أىؿ الفاقة والمسكنة عف عدلؾ واستقامتؾ عمى الحؽ

ف) . يباحثكـ ويناقشكـ(: معشر عباده (6)اهلل يسائمكـ (5)وا 
محبطًا لمثواب  (7)عما يكوف صغيرًا مكفرًا، وعما يكوف كبيراً : (عف الصغيرة مف أعمالكـ والكبيرة)

. ميمكاً 
. المكشوفة لمناس: (والظاىرة)



 

 

(. 8)التي ال يعمميا إال اهلل تعالى: (والمستورة)
. عمى أفعالكـ وعمى ما أنتـ مصروف عميو مف األعماؿ السيئة: (فإف يعذب)
. أعظـ ظممًا وأكثر إثماً : (فأنتـ أظمـ)

 __________
. تقديره بغير واو(: ب)في  (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
. فتكوف(: ب)في  (3)
. مف: وشرح النيج( ب)في  (4)
. فإف: وشرح النيج( ب)في  (5)
. يسألكـ(: ب)في  (6)
(. ب)كبيرًا، سقط مف  (7)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (8)
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ف يعؼ) . عما اجترحتموه مف األفعاؿ القبيحة: (وا 
. حقاً  (1)مف أف يستوفي لو: (فيو أكـر)
. يخالطو (2)عممًا ال شؾ فيو، وتحققًا ال ريب: (واعمموا عباد اهلل)
. هلل تعالى والخائفيف لو في جميع أ حواليـ: (أف المتقيف)
. نعيميا ولذاتيا: (ذىبوا بعاجؿ الدنيا)
. وما يكوف في اآلخرة مف المذة والنعمة أيضاً : (وآجؿ اآلخرة)
بما كاف بإعطاء اهلل ليـ مف راحة النفوس وقرار الخواطر، وتعجيؿ : (فشاركوا أىؿ الدنيا في دنياىـ)

. أرزاقيـ الينية، وطمأنينة أنفسيـ إلى ذلؾ
فيما يستحقوف مف جية اهلل تعالى مف الثواب والدرجات العالية : (ولـ يشاركيـ أىؿ الدنيا في آخرتيـ)

. بصالح أعماليـ
. مف قرار األنفس وطيب الخواطر، وثمج الصدور وراحة األبداف: (سكنوا الدنيا بأفضؿ ما سكنت)
. في مآكميـ ومشاربيـ، ومناكحيـ وجميع لذاتيـ فييا: (وأكموىا بأفضؿ ما أكمت)
رجؿ حظي إذا كاف ذا حظوة، ومكانة وشرؼ ومنزلة : (فحظوا مف الدنيا بما حظي بو المترفوف)

. واستحقاؽ لما ىو فيو، وأراد أنيـ امتازوا فييا بما امتاز بو أىؿ الترؼ والنعمة مف أىؿ الدنيا
حراز رونقيا: (وأخذوا منيا ما أخذه الجبابرة المتكبروف) . مف التنعـ بمذاتيا، والتفكو بغضارتيا، وا 



 

 

. يريد إلى اآلخرة: (ثـ انقمبوا عنيا)
. ليـ إلى الجنة: (بالزاد المبمغ)
. بالفوز برضواف اهلل تعالى وكريـ ثوابو: (والمتجر الرابح)
. ظفروا بيا وأحرزوىا: (أصابوا لذة)
. أراد الرغبة عف الدنيا، واالنقطاع عنيا في عاجمتيـ المتقدمة:(زىد الدنيا في دنياىـ)

 __________
. حقًا لو(: ب)في  (1)
 .ال ريب فيو يخالطو(: ب)في  (2)

(5/1679 )

 

إال القرب  (2)قريبوف مف رحمتو، وال تعقؿ المجاورة في حؽ اهلل تعالى: (1)(وأيقنوا أنيـ جيراف اهلل)
. مف الرحمة كما ذكرناه

. في الدار اآلخرة: (في آخرتيـ)
. لقربيـ إلى اهلل وعمو درجتيـ عنده فبل يخالفيـ في تنجيز مراداتيـ: (ال ترد ليـ دعوة)
. جزاء عمى أعماليـ وتوفيرًا عمييـ ما يستحقونو: (وال ينقص ليـ نصيب مف لذة)
. ىجومو عمى غفمة، وقرب نزولو عمى فجعة: (فاحذروا عباد اهلل الموت وقربو)
، وفي (3)مف األعماؿ الصالحة والتوبة النصوح، وحسف الظف باهلل تعالى: (وأعدوا لو عدتو)

أنا حيث ظفَّ عبدي بي، : (4)[ال يموتفَّ أحدكـ إال وىو محسف لمظفّْ باهلل، فإفَّ اهلل يقوؿ])): الحديث
(. 5()(فميظفَّ بي ما شاء

ىوؿ ال أعظـ منو، ومصيبة ال أطـ منيا مف استبلب الروح ودخوؿ القبر، : (فإنو يأتي بأمر عظيـ)
ومبلقاة أىواؿ اآلخرة 

. جؿ الخطب إذا عظـ واتسع: (وخطب جميؿ)
 __________

. جيراف اهلل غداً : في شرح النيج (1)
(. أ)تعالى، سقط مف  (2)
(. أ)تعالى، سقط مف  (3)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)
أورده في موسوعة أطراؼ الحديث (( ال يموتف أحدكـ إال وىو يحسف الظف باهلل: ))الحديث بمفظ (5)

، 3/293، 1/325،330، ومسند أحمد بف حنبؿ(2206)و (2205) وعزاه إلى مسمـ 7/466النبوي



 

 

: روى جزءًا منو بمفظ. 1،3،4، وحسف الظف البف أبي الدنيا5/238،234والبداية والنياية البف كثير
 499اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص ((أنا عند ظف عبدي بي، فميظف بي ما شاء: يقوؿ اهلل))

، وبمفظ الموفؽ باهلل رواه العبلمة ابف أبي الحديد في شرح (انظر تخريجو فيو. )(430)برقـ 
 .10/155النيج

(5/1680 )

 

يأتي بأمر عظيـ، إما عمى البدلية : بخير في موضع البياف، لقولو: (بخير ال يكوف معو شر أبداً )
ما عمى عطؼ البياف، وأراد بالخير ألىؿ والية اهلل وأىؿ العمؿ بطاعتو . وا 

. ألىؿ عداوة اهلل وأىؿ العمؿ بمعصيتو(: شر اليكوف معو خير أبدا ً (1)و)
َـّ، اجعمنا مف أىؿ طاعتؾ والوالية لؾ يا أكـر مسئوؿ . المَُّي

( 2)استفياـ عمى جية التقرير، وغرضو أف أقرب الناس مف: (!فمف أقرب إلى الجنة مف عامميا)
. الجنة ىـ العامموف ليا األعماؿ المبرورة والقربات المتقبمة

أراد أنو ال أقرب إلى النار مف أىؿ العمؿ ليا، بأعماليا مف : (!ومف أقرب إلى النار مف عامميا)
. ارتكاب المناىي وفعؿ المحظورات

. الذي يساؽ بالعنؼ والشدة فيذىب كؿ مذىب: جمع طريد وىو: (وأنتـ طرداء الموت)
. عمى طريقو: (إف أقمتـ لو)
. تناولكـ: (أخذكـ)
ف فررتـ منو) . ىربتـ مف أجمو خوفًا منو: (وا 
. لحقكـ ولـ تفوتوه: (أدرككـ)
ألف الظؿ ال ينفؾ عف اإلنساف بحاؿ؛ ألنو حاصؿ عمى جية الوجوب : (وىو ألـز لكـ مف ظمكـ)

. عف الشبح
. ال يحؿ أبداً : (الموت معقود بنواصيكـ)
أراد أف األياـ والميالي تمضي مستمرة كؿ ما مضى منيا ال يعود البتة، فكأف : (والدنيا تطوي خمفكـ)

. طاويًا يطوي كؿ ساعة مف خمفنا
. نار وأي نار، ال يمكف وصفيا: إنما نكرىا لعظـ شأنيا، كأنو قاؿ: (فاحذروا ناراً )
. ال يناؿ وال يوقؼ لو عمى غاية في البعد، منتياه حيث أراد اهلل وعممو:(قعرىا بعيد)
. عظيـ بالغ في الشدة كؿ مبمغ: (وحرىا شديد)
. ال يندرس أبدًا أو ال يفنى:(وعذابيا جديد)
. ألحد ممف ىو كائف فييا: (ليس فييا رحمة)



 

 

. لمف يدعو منيـ أبداً : (وال تسمع فييا دعوة)
 __________

. أو شر: وبشر، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
 .إلى الجنة(: ب)في  (2)

(5/1681 )

 

، وقد وصؼ : (وال تفرّْ ج فييا كربة) ال يزوؿ ما ىـ فيو مف الغصص، والكرب البلحقة بيـ والغمـو
. اهلل تعالى ماىـ فيو مف الويؿ والعذاب فييا عمى أوجو مختمفة، وضروب متفاوتو

ف استطعتـ أف يشتد خوفكـ مف اهلل) مف أجؿ جبللو وعظـ سمطانو، واقتحامكـ عمى مناىيو، : (وا 
. وتضييعكـ ألوامره

. لرحمتو الواسعة، وعفوه الكثير: (وأف يحسف ظنكـ بو)
لما في ذلؾ مف المصمحة، فالخوؼ يحمؿ عمى االنكفاؼ عف المعاصي، والرجاء : (فاجمعوا بينيما)

الرجاء والخوؼ بعيراف ال أبالي أييما : يحمؿ عمى االتكاؿ عمى رحمة اهلل وسعة عفوه، وعف عمر
. ركبت

اعمـ أف الرجاء والخوؼ إنما : (فإف العبد إنما يكوف حسف ظنو بربو عمى قدر خوفو مف ربو)
ف كاف ممف يفرح بو  (2)في األمور المنتظرة، فإف كاف مما (1)يكوناف يتألـ بو القمب فيو الخوؼ، وا 

، وتكوف سببًا فييما، فمف (3)القمب فيو الرجاء، وىما كبلىما ينشأف عف المعرفة بجبلؿ اهلل تعالى
عرؼ اهلل تعالى كاف عمى قدر حالو في المعرفة يكوف خوفو منو ورجاؤه لو، وىما مف المقامات 

: ، فقاؿ((دخؿ الرسولعميو السبلـ عمى رجؿ وىو في النزع)): العظيمة ألولياء اهلل، وفي الحديث
؟ ((كيؼ تجدؾ))

. أجدني أخاؼ ذنوبي، وأ رجو رحمة ربي: قاؿ
 __________

. يكوف(: ب)في  (1)
. ما(: ب)في  (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)

(5/1682 )

 



 

 

(. 1)((ما اجتمعا في قمب عبد في ىذا الموطف إال أعطاه اهلل ما رجا، وآمنو مما يخاؼ)): فقاؿ
ف أحسف الناس ظنًا باهلل أشدىـ خوفًا هلل) عمى  (2)ألف المرء إذا اشتد خوفو مف اهلل بعثو ذلؾ: (وا 

. االضطرار إلى اهلل وحسف الرجاء لو
أنو عميو السبلـ كاف إذا اشتدَّ عصؼ الريح تغيَّر وجيو فيقـو ويتردد في الحجرة، )): وروت عائشة

(. 4(()مف عذاب اهلل (3)ويدخؿ ويخرج، كؿ ذلؾ خوؼ
 __________

، وأخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في 10/155رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)
بسنده يبمغ بو إلى أنس بف مالؾ، وىو فيو باختبلؼ يسير في بعض  (306) برقـ 417االعتبار ص

عف عبد اهلل  (4261)أخرجو ابف ماجة في سننو كتاب الزىد رقـ : ألفاظو، قاؿ المحقؽ في تخريجو
انظر بقية تخريجو فيو، ورواه العبلمة محمد بف مطير الغشـ رحمو اهلل . بف الحكـ بف أبي زياد بو
حديث غريب، وابف ماجة، : أخرجو الترمذي وقاؿ: ، وقاؿ في ىامشو383في رضا رب العباد ص

. انتيى. إسناده حسف: وابف أبي الدنيا عف أنس، قاؿ المنذري
(. ب)ذلؾ، سقط مف  (2)
. خوفاً (: ب)في  (3)
وعف النبي صمى اهلل عميو وآلو :  قاؿ312-4/311وروى العبلمة الزمخشري في الكشاؼ  (4)

الميـ، إني أسألؾ خيرىا وخير ما أرسمت بو، وأعوذ )): ، وقاؿ((أنو كاف إذا رأى الريح فزع))وسمـ 
ذا رأى مخيمة قاـ وجاء وذىب وتغيَّر لوُنو فيقاؿ لو( (بؾ مف شرىا وشر ما أرسمت بو يا رسوؿ : وا 

، ((ىذا عارض ممطرنا: إني أخاؼ أف يكوف مثؿ قـو عاد حيث قالوا)): اهلل، ما تخاؼ؟ فيقوؿ
وانظر تفسير الحديث في مجموع كتب ورسائؿ اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ 

 .، في كتاب اإليضاح1/140عمييما السبلـ 

(5/1683 )

 

أحبيـ إليَّ وأعظميـ موقعًا : (واعمـ يا محمد بف أبي بكر، أني قد وليتؾ أعظـ أجنادي في نفسي)
. عندي، وأقواىـ حالة وأشدىـ أمراً 

. فإني قد جعمتؾ عمييـ واليًا، واخترتؾ لمصالحيـ أميراً : (أىؿ مصر)
أف تخاؼ عمى  (2)أراد إما أنو يحؽ عميؾ هلل تعالى(: عمى نفسؾ (1)فأنت محقوؽ أف تخاؼ)

ما أف يريد أنت جدير وقميف . بأف تكوف خائفًا منو (3)نفسؾ مف عذابو، وا 
المخاصمة، والمنافحة أيضًا مثؿ المكافحة، وغرضو مف ىذا كمو : المنافحة: (وأف تنافح عمى دينؾ)

. االجتياد في الديف، والمنابذة عنو عما يسوؤه ويثممو في ىذه األعماؿ والواليات



 

 

: فيو وجوه ثبلثة: (ولو لـ يكف لؾ إال ساعة واحدة مف الدىر)
فبأف يريد لو لـ يكف لؾ إال ساعة واحدة ال فتقرت فييا إلى رضواف اهلل، والخوؼ مف : أما أوالً 
. عذابو

فبأف يكوف غرضو لو لـ يكف لؾ إال ساعة واحدة في الوالية الفتقرت إلى مراعاة أحواليا، : وأما ثانياً 
صبلح حالؾ فييا . وا 

صبلح حالؾ : وأما ثالثاً  فبأف يكوف مراده لو لـ يكف إال ساعة واحدة ال فتقرت إلى معاممة الناس، وا 
. معيـ

فإف مف ىذه حالو فيو أخسر الناس صفقة؛ ألنو في غنى : (فبل تسخط اهلل برضى أحد مف خمقو)
. عف الخمؽ باهلل، وليس لو عف اهلل غنى

: وأيضاً 
. عوضًا عنو(: غيره (4)فإف في اهلل خمفًا مف)
. أحد يسد مسده، ويقـو مقامو في األمور كميا: (وليس مف اهلل خمؼ في غيره)
بَلَة }: المضروب المحدود ليا المقدر، كما قاؿ تعالى: (صؿّْ الصبلة لوقتيا المؤقت ليا) ِإفَّ الصَّ

. ، أي مؤقتًا مقدرًا ال زيادة عميو وال نقصاف منو[103:النساء]{َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتابًا َمْوُقوتاً 
 __________

. تخالؼ: في شرح النيج (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
. وقمف(: ب)في  (3)
 .عف(: ب)في  (4)

(5/1684 )

 

وقتيا، ألف تفرغ لبلشتغاؿ بغيرىا، فتكوف قد  (1)أراد أنؾ ال تعجميا في أوؿ: (وال تعجّْؿ وقتيا لفراغ)
. استعجمت بأدائيا وتأنَّيت في تأدية غيرىا، وىي أحؽ باألناة والتؤدة

يريد وال يكوف سبب تأخيرىا انشغالؾ بغيرىا فتكوف قد قدَّمت (: (2)وال تؤخرىا عف وقتيا بشغؿ)
. عمييا غيرىا اىتمامًا بو وتركًا ليا

يريد أف جميع األعماؿ كميا متوقفة عمى الصبلة، فإف :(واعمـ أف كؿ شيء مف عممؾ تبع لصبلتؾ)
ف ردت فيي أحؽ بالرد، وفي الحديث ، فإذا كاف (3)((خير أعمالكـ الصبلة)): قبمت فيي مقبولة، وا 
. بالرد (4)األفضؿ مردودًا فكيؼ حاؿ األدنى يكوف ال محالة أخمؽ

ماـ الردى) أراد بذلؾ تيييجًا لو إلى فعؿ الخير، وأنو ال يستوي الحاؿ : (فإنو ال سواء، إماـ اليدى وا 



 

 

فيمف يكوف داعيًا إلى اهلل تعالى ودليبًل عمى الخير، ومف يكوف داعيًا إلى الشر، وعامبًل في الخمؽ 
. بغير رضاء اهلل وتقواه

أراد ومف يكوف مواليًا لمنبي في العمؿ بمراده، ومف يكوف مضادًا مخالفًا : (وولي النب ي وعدو النب ي)
. ليواه عمى جية المعاداة، فيذاف ال يستوي حاليما، وبينيما ال محالة بعد متفاوت

 __________
. قبؿ وقتيا: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (1)
. الشتغاؿ: لشغؿ، وفي شرح النيج(: ب)في  (2)
، ومسند (279) إلى سنف ابف ماجة 4/642عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (3)

، وتيذيب تأريخ دمشؽ البف 1/262، واالستذكار البف عبد البر5/280أحمد بف حنبؿ 
. 2/89عساكر

 .أخؼ(: ب)في  (4)

(5/1685 )

 

(((: إني ال أخاؼ عمى أمت ي مؤمنًا وال مشركاً : ))(1) [صمى اهلل عميو وآلو]ولقد قاؿ لي رسوؿ اهلل )
ما عمى  يشير بيذا لمحمد بف أبي بكر، إما عمى جية العمـو وىو تعريفو بضرر مف ىذه حالو، وا 
جية الخصوص وىو تحذيره مف حاؿ معاوية؛ ألف مف كاف حالو عمى جية واحدة فعبلجو يكوف 

. سيبًل وأمره يكوف أيسر
عف اإلقداـ عمى ما ليس لو فعمو، ويبعثو إيمانو عمى فعؿ كؿ : (((أما المؤمف فيمنعو اهلل بإيمانو)))

. خير مف ذلؾ
قمعو إذا كفو، وأراد أف اهلل تعالى يكفو عما يريد وعما يخطر : (((وأما المشرؾ فيقمعو اهلل بشركو)))

. عمى بالو مف األعماؿ المكروىة، فيذاف عبلجيما المحالة أسيؿ لكونيما عمى حالة واحدة
أراد كؿ مف كاف نفاقو في جنانو وىو القمب يظير : (((ولكن ي أخاؼ عميكـ كؿ منافؽ الَجَناف)))

. اإليماف ويبطف خبلفو مف الكفر
. يصؼ اإليماف بمسانو وال يعمؿ بو: (((عالـ المساف)))
. مف األمر بالحؽ والوصؼ لو: (((يقوؿ ما تعرفوف)))

 __________
 .وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)

(5/1686 )



 

 

 

مف أعماؿ السوء، فمف ىذه حالو فيو ال محالة مخوؼ عمى الديف : (1)(((ويفعؿ ما تنكروف)))
فساده . وا 

 
وىو مف محاسف الكتب  (2[)جواباً ]ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (28)
صدَّر (: لدينو (4[)صمى اهلل عميو وآلو]اصطفاء اهلل محمدًا  (3)أما بعد، فقد أتاني كتابؾ تذكر)

معاوية كتابو بذكر اختيار اهلل الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، مف أجؿ إحياء دينو وتقرير 
. معالمو

ومف جممة ما ذكره معاوية أف اهلل تعالى أيده بأصحاب (: أيده مف أصحابو (5)وتأييده إياه بمف)
. وأعواف

. ما يعجب منو: ستره وكتمو ولـ يظيره، والعجب(: عجباً  (6)فمقد خبَّأ لنا منؾ الدىر)
المقاربة طفؽ يفعؿ  (7)إذ ىذه معمولة لما قبميا وىي معمولة لخبأ، وطفؽ مف أفعاؿ: (إذ طفقت)

. كذا إذا أخذ في فعمو
. اال ختبار واالمتحاف: الببلء ىو:(تخبرنا بببلء اهلل عندنا)

 __________
 بسنده عف الحارث 109-108أخرجو اإلماـ الناصر األطروش عميو السبلـ في البساط ص (1)

األعور، عف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ باختبلؼ يسير، واإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في 
بسنده عف الحارث، عف أمير المؤمنيف باختبلؼ يسير في بعض  (150) برقـ180االعتبار ص

عف الحارث عف عمي عميو  (29416)ىو في كنز العماؿ رقـ : لفظو، وقاؿ المحقؽ في تخريجو
السبلـ، وعزاه إلى العسكري في المواعظ، وىو في مجمع الزوائد بمفظ مقارب، وعزاه إلى الطبراني 

ضعفوه تحامبًل لتشيعو، إلى : قمت. وفيو الحارث األعور وىو ضعيؼ: في األوسط والصغير، قاؿ
تحاؼ السادة 3/236وعزاه في موسوعة األطراؼ إلى الترغيب والترىيب : أف قاؿ ، وا 
 .1/378المتقيف

. زيادة في شرح النيج (2)
. تذكر فيو: في شرح النيج (3)
. زيادة في شرح النيج (4)
. لمف: في شرح النيج (5)
. فمقد خبأ لنا الدىر منؾ عجباً : وشرح النيج( ب)في  (6)
 .أعماؿ(: ب)في  (7)



 

 

(5/1687 )

 

. ىذا النبي فينا وبيننا (1)وتذكر ما مفَّ اهلل بو عمينا مف بعثة: (ونعمتو عمينا في نبينا)
. أي في كبلمؾ ىذا: (فكنت في ذلؾ)
: ىذا مثؿ يضرب لمف يجمب الشيء إلى موضعو ومكانو ليبيعو فيو، ىجر: (كناقؿ التمر إلى ىجر)

(. 2)بمد يذكر ويؤنث
مف الصناعات، أو أدبًا  (4)وىذا أيضًا مثؿ لمف يعمـ غيره صنعة(: مسدده إلى النضاؿ (3)وداعي)

َـّ تعميمو لو طفؽ يباريو في ذلؾ ويعترض عميو، والمسدد ىو المعمـ لتسديد السيـ : مف اآلداب، فمما ت
: الرمي عمى خطر وسبؽ، وعف ىذا قاؿ بعضيـ: المناضمة، وىي: نحو الغرض، والنضاؿ ىو

أعممو الرماية كؿ يـو 
( 6)ساعده رماني (5)فمما شد

 
أعبلىـ درجة، وأكثرىـ عند اهلل ثوابًا وأرفعيـ عند اهلل مكانة : (وزعمت أف أفضؿ الناس في اإلسبلـ)

. ومنزلة
. بيذه الكناية (7)يريد معاوية أبابكر وعمر، ولكف أمير المؤمنيف كنى عنيـ: (فبلف وفبلف)
: ليس لؾ ذكره، وال أنت أىبًل ألف تكوف خائضًا فيو ألمور ثبلثة: (فذكرت أمراً )

 __________
. نعمتو(: ب)في  (1)
، 638، والقاموس المحيط ص15/188وانظر أصؿ المثؿ والبمدة في شرح ابف أبي الحديد  (2)

. 3/774ولساف العرب
. أو داعي: وشرح النيج( ب)في  (3)
. صنيعة(: أ)في  (4)
استد، بالسيف الميممة، أي : 2/117، ولساف العرب15/189ىكذا في النسخ، وفي شرح النيج  (5)

. استقاـ
: بعده (6)

فبل ظفرت يمينؾ حيف ترمي 
 

وشمت منؾ حاممة البناف 
 



 

 

انظر لساف ). لعقيؿ بف عمفة: لمالؾ بف نيـ األزدي، وقيؿ: والبيتاف ينسباف لمعف بف أوس، وقيؿ
(. 118-2/117العرب 

 .عنيما: ىكذا في النسخ ولعؿ الصواب (7)

(5/1688 )

 

فؤلف درجات الفضؿ بيف الفضبلء إنما تكوف بعمـ مف جية اهلل ومف جية ر سولو؛ ألف : أما أوالً 
( 1)ذلؾ كمو باإلضافة إلى كثرة الثواب وزيادتو، وىذا أمر غيبي ال يطمع عميو إال اهلل أو مف أطمعو

. عميو
فؤلف الخوض في درجات الفضؿ بيف الفضبلء إنما يكوف مف جية مف يكوف في مراتبيـ، : وأما ثانياً 

. وعارفًا لمقاديرىـ، وأنت خارج عف ىذا
: فؤلف ىذا أمر: وأما ثالثاً 

َـّ اعتزلؾ كمو) . أي لـ تكف منو في ورد وال صدر، وال لو تعمؽ بؾ بحاؿ: (إف ت
ف نقص لـ يمحقؾ ثممو) ف لـ يتـ فبل يمحقؾ فيو نقص ال نفصالؾ عنو: (وا  . أراد وا 
. أي وما أنت وذكر مف ىو فاضؿ وذكر مف ىو مفضوؿ: (وما أنت والفاضؿ والمفضوؿ)
ليس حالو كذلؾ، ألف كتاب  (2)أراد وذكر مف ىو حسف السياسة لؤلمة ممف: (!والسائس والمسوس)

. فيو ذكر ذلؾ (3)معاوية
. يريد أبا سفياف بف حرب: (وما لمطمقاء)
. يريد معاوية؛ ألنيما أطمقا يـو الفتح عف األسر والقتؿ واالسترقاؽ: (وأبناء الطمقاء)
. في المياجرة مع الرسوؿ، والمتقدميف فييا: (والتمييز بيف المياجريف األوليف)
. وأف ىذا أفضؿ مف ذاؾ، وأف ذاؾ أفضؿ مف ىذا كما فعمت: (وترتيب درجاتيـ)
. في العمو والرفعة: (!وتعريؼ طبقاتيـ)
. َبُعَد ما قالو عف الصحة: (ىييات)

 __________
. أطمعو اهلل عميو(: ب)في  (1)
. ومف(: ب)في  (2)
انظر عف كتاب معاوية إلى أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ الذي يقصده المؤلؼ ىنا في شرح  (3)

 .187-15/184النيج البف أبي الحديد 

(5/1689 )



 

 

 

الضمير في منيا لمقداح التي يستقسـ بيا، وحفَّ أي ظير لو صوت (:(1)لقد حفَّ قدح ليس منيا)
يخالؼ أصواتيا، فمما كاف األمر كذلؾ عرؼ المفيض بيا والمجمجؿ لقداحيا أنو خارج عنيا وليس 

. مف جممتيا
ما لمطبقات لما: (وطفؽ يحكـ فييا) تقدـ ذكرىا، وأراد يحكـ  (2)الضمير في فييا إما ليذه القضية، وا 

. فييا بالفضؿ لبعضيـ عمى البعض
كانوا أحؽ بالحكـ عميو في ذلؾ، والمعنى في ىذا ىو أف معاوية لـ  (3)الذي: (!مف عميو الحكـ ليا)

مف التمييز بيف مف ذكر حالو، وأنيـ كانوا ىـ األىؿ ألف يميزوا بينو وبيف  (4)يكف أىبًل لما ذكر
. غيره

ىذا مثؿ يضرب لمف يقدـ عمى أمر ال يطيقو، ومعناه ارفؽ : (أال َتْربُع أييا اإلنساف عمى ظمعؾ)
. بنفسؾ، وال تحمؿ عمييا أكثر مما تطيؽ

العجز عف تحمؿ الشيء والنيوض بو، وأراد أف ذرعو قاصر : القصور ىو: (وتعرؼ قصور ذرعؾ)
: ضقت باألمر ذرعًا إذا لـ يطقو، وقاؿ آخر يصؼ ذئباً : ، يقاؿ(5)عما يحممو مف ىذه األعباء

 __________
ىذا : (لقد حفَّ ِقْدُح ليس منيا):  في شرح قولو15/191قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)

مثؿ يضرب لمف يدخؿ نفسو بيف قـو ليس لو أف يدخؿ بينيـ، وأصمو القداح مف عود واحد يجعؿ 
. انتيى. فييا قدح مف غير ذلؾ الخشب فيصوَّت بينيا إذا أرادىا المفيض، فذلؾ الصوت ىو حنينو

ىو مثؿ يضرب لمرجؿ ينتمي إلى نسب ليس :  في شرح المثؿ1/452وقاؿ ابف األثير في النياية 
أحد سياـ الميسر، فإذا كاف مف غير جوىر : منو، أو يدعي ما ليس منو في شيء، والِقْدح بالكسر

. انتيى. أخواتو ثـ حركيا المفيض بيا خرج لو صوت يخالؼ أصواتيا فعرؼ بو
. كما(: ب)في  (2)
. الذيف(: ب)في  (3)
. ذكره(: ب)في  (4)
 .مف ىذا األعياء(: ب)في  (5)

(5/1690 )

 

ف بات وحشًا ليمة لـ يضؽ بيا  (1)وا 
 



 

 

( 2)ذراعًا ولـ يصبح ليا وىو خاشع
 
أراد حيث وضعؾ اهلل تعالى، والتكف متطمعًا إلى مراتب األفاضؿ ممف : (!وتتأخر حيث أخرؾ القدر)

. ىو فوقؾ في الديف والفضؿ وعمو الرتبة
أراد أف كؿ مف كاف مغموبًا مقيورًا بفضؿ غيره فما يمحقؾ نقصو، وال : (فما عميؾ غمبة المغموب)

. منو (3)ينالؾ ما لحقو
وأف كؿ مف ظفر بالفضؿ وعبلبو فما ينالؾ منو فائدة وال تحصؿ لؾ منفعة، : (وال لؾ ظفر الظافر)

ف ىذا الكبلـ مع اشتمالو عمى الحؽ الواضح ففيو غاية اإلنصاؼ لمف كاف لو قمب . وا 
نؾ لذىاب في التيو) . تاه إذا تحّير، وأراد أنؾ لذاىب في أودية الحيرة: (وا 
الطريؽ، وغرضو أنو مائؿ عف مسالؾ الحؽ : الميؿ، والقصد ىو: الروغاف ىو: (رواغ عف القصد)

. في كؿ أحوالو
. إلى ما أقوؿ لؾ وأحدثؾ بو: (أال ترى)
أراد إما أني أذكره لؾ ليس عمى جية اإلخبار ألنؾ عارؼ بو فبل فائدة في : (غير مخبر لؾ)

ما أف يريد غير مخبر لؾ عمى جية االفتخار (4)إخبارؾ . بو، وا 
 __________

. يطؽ: وفي نسخة أخرى( ب)في  (1)
: خاشع، وردت في النسخ: ، ونسبو لحميد بف ثور يصؼ ذئبًا، وقولو1/1064لساف العرب  (2)

. جاشع بالجيـ، وأصمحتو مف المساف
. لحقؾ، وىو تحريؼ(: ب)في  (3)
 (.ب)بو، سقط مف  (4)

(5/1691 )

 

، وفي [11:الضحى]{َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَّْؾ َفَحدّْثْ }: يشير إلى قولو تعالى: (ولكف بنعمة اهلل أحدث)
(. 1)((التحدث بالنعمة شكر)): الحديث

يسرت ليـ الشيادة في مجاىدة المشركيف عمى : (أف قومًا استشيدوا في سبيؿ اهلل مف المياجريف)
. إعزاز ديف اهلل

يستبد بو ويحوزه دوف غيره، وىو عمى حظ عند اهلل تعالى منو، عمى حد ما يعمـ : (ولكؿ منيـ فضؿ)
. مف اإلخبلص واإلببلء

مف يختصنا ويتعمؽ بنا ومف ىو منا تميز عمى غيره مف الشيداء وعظـ، : (حتى إذا استشيد شييدنا)



 

 

(: 2)وارتفعت درجتو عند اهلل تعالى، حتى
 __________

:  بمفظ4/403رواه السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل تعالى في أنوار التماـ  (1)
وعزاه إلى الشفاء لؤلمير الحسيف، وىو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  ((التحدث بالنعـ شكر))

التحدث بنعمة اهلل شكر، )): ، ولو شاىد فييا بمفظ1/354 وعزاه إلى كشؼ الخفاء 4/435الشريؼ 
، وكنز 6/362، والدر المنثور لمسيوطي 4/278،375وعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ( (وتركيا كفر
تحاؼ السادة المتقيف(6418)العماؿ برقـ  .  إلى غيرىا مف المصادر انظرىا ىناؾ4/156، وا 

 (.ب)تعالى، زيادة في  (2)

(5/1692 )

 

يريد حمزة بف عبد المطمب، فإنو أعمـ نفسو بريش نعامة يـو أحد، وقتمو وحشي :(قيؿ سيد الشيداء)
، وفي (2(()أنا سيد ولد آدـ وال فخر: ))، وسيد كؿ شيء أعبله وأعظمو، وفي الحديث(1)شييداً 

سيد الكبلـ القرآف، وسيد : ))، وفي الحديث(3)((أنا سيد العالميف، وعمي سيد العرب)): حديث آخر
( 4()(األياـ يـو الجمعة، وسيد الطعاـ الثريد

 __________
انظر تفاصيؿ مقتؿ سيد الشيداء الحمزة بف عبد المطمب عميو السبلـ في شرح النيج البف أبي  (1)

. 19-15/11الحديد 
 إلى المستدرؾ لمحاكـ 2/520عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)

تحاؼ السادة المتقيف1/90، والشفاء لمقاضي عياض 2/604النيسابوري ، وكنز العماؿ 7/572، وا 
لى غيرىا، ولو شواىد كثيرة انظر مصادرىا في الموسوعة (33682)ورقـ  (32040)برقـ  . وا 

أخرجو الحافظ محمد بف سميماف (( أنا سيد ولد آدـ، وعمي سيد العرب: ))ولمحديث شاىد بمفظ (3)
بسنده عف حميد الطويؿ عف أنس، وبمفظ الكوفي أورده  (1018) برقـ 2/515الكوفي في المناقب

، 3/124 وعزاه إلى الحاكـ في المستدرؾ2/520في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
( 33006)، وكنز العماؿ برقـ 7/400، والتأريخ الكبير لمبخاري3/90والمعجـ الكبير لمطبراني 

، 220، واألسرار المرفوعة لعمي القاري4/856، ولساف الميزاف البف حجر(36456)و (36448)و
 .1/308وتأريخ أصفياف ألبي نعيـ

سيد )): قولو:  كاآلتي5/255الحديث وجدتو مفرقًا في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (4)
(( سيد األياـ يـو الجمعة: ))وعزاه إلى الجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني، وقولو( (الكبلـ القرآف

، وتأريخ 73، ومسند الشافعي(1728)، وصحيح ابف خزيمة 2/149عزاه إلى مصنؼ ابف أبي شيبة



 

 

لـ أجده في الموسوعة بيذا المفظ، ووجدت فييا  ((سيد الطعاـ الثريد)): ، وقولو ىنا1/114الطبري
، 1/560وعزاه إلى كشؼ الخفاء ((سيد الطعاـ في الدنيا واآلخرة المحـ)): حديثًا قريبًا منو بمفظ

 .1/209، والثريد ال يكوف إال مف لحـ غالبًا، وانظر النياية البف األثير2/226

(5/1693 )

 

 .
. عند الصبلة عميو(: (1)[صمى اهلل عميو وآلو]وخصو رسوؿ اهلل )
ألنو يـو أحد صمى عمى الشيداء بأحد، ومف كممت عميو الصبلة رفعوه إال حمزة، : (بسبعيف تكبيرة)

(. 2)فإنو استوفى عميو ىذه التكبيرات تشريفًا لو ورفعًا لمكانو في الشيادة
. مف بيف سائر الشيداء : (!عند صبلتو عميو)
. صبرًا واحتسابًا هلل تعالى: (أوال ترى أف قومًا قطعت أيدييـ في سبيؿ اهلل)
. يعممو اهلل، ويوفي عميو أجره: (ولكؿ فضؿ)
ما أف يريد شخصًا : أراد إما عظيـ الشأف فينا، كما يقاؿ:(حتى إذا فعؿ بواحدنا) فبلف واحد زمانو، وا 

. مف آحادنا وأفرادنا
. بالشخص الواحد منيـ(: بواحدىـ (3)كما يفعؿ)
( 4)(الطيار في الجنة وذو الجناحيف: قيؿ)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
أف النبي صمى اهلل عميو -: أي في الشفاء-وفيو أيضًا :  ما لفظو2/165قاؿ في االعتصاـ  (2)

وآلو وسمـ لما صمى عمى حمزة وكانت توضع جنازة بعد جنازة، والنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
. (وانظر روايات الحديث ومصادره فيو). يصمي عمييا وجنازتو موضوعة فحصؿ لو سبعوف تكبيرة

(. ب)ما فعؿ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
وقد روى نافع عف ابف عمر أنو وجد : قاؿ الواقدي: 15/67قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (4)

. في بدف جعفر بف أبي طالب اثناف وسبعوف ضربة وطعنة بالسيوؼ والرماح
لقد أبدلو اهلل بيما )): قطعت يداه، ولذلؾ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو: قاؿ الببلذري_… _ 

 (.2/378وانظر سيرة ابف ىشاـ. )انتيى. ولذلؾ سمي الطيار( (جناحيف يطير بيما في الجنة

(5/1694 )

 



 

 

يريد جعفر بف أبي طالب فإنو قتؿ في مؤتة، اقتحـ عف فرس لو أشقر، ثـ ضرب عراقيبو، ثـ أخذ : 
بنصفيف بعد ذلؾ يرحمو اهلل،  (1)الراية بعد زيد بف حارثة فقاتؿ بيا فقطعت يداه، فاحتضنيا، ثـ قطع

، وأكرميـ اهلل (2)ثـ أخذ الراية بعده عبد اهلل بف رواحة فقاتؿ بيا حتى قتؿ، فاستشيد الثبلثة يـو مؤتة
(. 3)بما نالوا منيا

ـُ ِبَمِف  (5)َفبل}: حيث قاؿ تعالى(: (4)ولوال ما نيى اهلل عف تزكية المرء نفسو) ـْ ُىَو َأْعَم ُتَزكُّوا َأنُفَسُك
[. 32:النجـ]{اتََّقى

. الكثير: يشير إلى نفسو، والجـ: (لذكر ذاكر فضائؿ جمة)
 __________

. فقطع نصفيف(: ب)في  (1)
عف غزوة مؤتة واستشياد جعفر بف أبي طالب، وزيد بف حارثة، وعبد اهلل بف رواحة رضي اهلل  (2)

(. 73-15/61انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). عنيـ
لما : وروى محمد بف إسحاؽ قاؿ:  ما لفظو15/69قاؿ ابف أبي الحديد في المصدر السابؽ  (3)

ذكر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ زيدًا وجعفرًا سكت عف عبد اهلل بف رواحة حتى تغيرت 
أخذىا عبد اهلل بف رواحة )): وجوه األنصار وظنوا أنو قد كاف مف عبد اهلل بعض ما يكرىوف، ثـ قاؿ

لقد رفعوا لي في الجنة فيما يرى النائـ عمى سرر مف ذىب، : ))، ثـ قاؿ((فقاتؿ حتى قتؿ شييداً 
ـَ ىذا؟ فقيؿ: فرأيت في سرير ابف رواحة ازورارًا عف سريري صاحبيو، فقمت ألنيما مضيا، وتردد : ِل

وانظر عف غزوة مؤتة ومقتؿ جعفر بف أبي طالب وزيد بف حارثة (. (ىذا بعض التردد ثـ مضى
 تحقيؽ 381-2/373وعبد اهلل بف رواحة رضي اهلل عنيـ انظر تفاصيؿ ذلؾ في سيرة ابف ىشاـ

. عبد الحفيظ شمبي وآخريف
ولوال ما نيى اهلل عنو مف تزكية المرء نفسو : في النيج (4)
ولعميا قراءة، وما أثبتو مف المصحؼ الذي بيف يدي ومف . وال: وفي نسخة أخرى( أ)وردت في  (5)
 .(ب)

(5/1695 )

 

يتحققيا مف حسف إيمانو، وصدؽ يقينو، ولـ يكف غامصًا لفضؿ، وال (: قموب المؤمنيف (1)تعرفيا)
. منكرًا لو

مج الشراب مف ِفْيِو إذا رمى بو ودفعو، وأراد أنيا مقبولة في أذف مف : (وال تمجيا آذاف السامعيف)
. يدفعيا (2)سمعيا ال

الصيدة ترمى فتصاب، وىذا تعريض بمعاوية، وأراد فدع : الرمية: (فدع عنؾ مف مالت بو الرمَّية)



 

 

عنؾ ذكر مف أعمتو الدنيا وأمالتو إلييا عف صراط اهلل، وطمب مرضاتو، وخض في حديث آخر 
: غيره، كما قاؿ زىير

( 3)فدع ذا وعد القوؿ في ىـر
 

منا بو . واذكر ما خصنا بو اهلل وكرَّ
. أي إحساناتو، واصطنعنا بنفسو، ال إحساف ألحد عمينا سواه: (فإنَّا صنائع ربنا)
. أي بعدنا وىو مقطوع عف اإلضافة: (والناس بعد)
: إحساننا عمييـ، وىـ مصطنعوف لنا، ومصداؽ ىذه المقالة ىو أنا: (صنائع لنا)
. ما تقادـ لنا مف العز والفخر عميكـ: (لـ يمنعنا قديـ عزنا)
. مجد عادي إذا كاف متقادماً : وقديـ كرمنا منسوب إلى عاد، يقاؿ(: (4)وعادي طولنا)
أف ىا ىنا في موضع نصب عمى المفعولية أي لـ يمنعنا ما تقادـ مف العز : (أف خمطناكـ بأنفسنا)

. المخالطة لكـ
 __________

(. ىامش في ب)تعييا، : في نسخة (1)
. وال يدفعيا(: ب)في  (2)
: تمامو (3)

 (ىامش في ب)خير الكيوؿ وسيد الحضر 
 
 .وعادي طولنا عمى قومؾ: وشرح النيج( ب)في  (4)

(5/1696 )

 

. بنت أبي سفياف (1)يشير إلى نكاح رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أـ حبيبة: (فنكحنا)
(. 2)يشير إلى ما كاف مف نكاح عثماف لرقية وأـ كمثـو بنتي رسوؿ اهلل: (وأنكحنا)
. أراد فعمنا معكـ فعؿ مف يعتقد الكفاءة، وانتصابو عمى المصدرية: (فعؿ األكفاء)
ولستـ في ذلؾ المقاـ يعني مقاـ الكفاءة لما يظير  (3)ىنا إشارة إلى األمكنة، وأراد: (ولستـ ىنالؾ)

مف شرؼ بني ىاشـ عمى غيرىـ مف سائر بطوف قريش قديمًا قبؿ النبوة بحيث ال يمكف جحوده، 
. ومتأخرًا بعد النبوة بما شرفيـ اهلل تعالى وجعؿ فييـ النبوة

. أي ومف أي جية تكوف المماثمة والمساواة بيننا وبينكـ(: (4)[كذلؾ]وأنى يكوف ذلؾ)
. الذي رفع اهلل قدره عمى مراتب األنبياء، وأظير شرفو في األوليف واآلخريف: (ومنا النب ي)



 

 

 __________
واسميا رممة، كانت تحت عبيد اهلل بف جحش بف رئاب األسدي، أسد خزيمة، وكاف حميفًا لبني  (1)

أمية بف عبد شمس، خرج مع المسمميف مياجرًا إلى الحبشة، فمما قدـ أرض الحبشة تنصَّر بيا وفارؽ 
اإلسبلـ، ومات ىنالؾ نصرانيًا، فخمؼ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمى امرأتو أـ حبيبة بنت 

أبي سفياف مف بعده، وعقد لو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمييا بالحبشة، وأصدقيا عنو صاحب 
، والمصابيح ألبي العباس 3/242انظر سيرة ابف ىشاـ ). الحبشة أربعيف دينارًا، وذلؾ في سنة ست

(. 209الحسني ص
. 15/195شرح ابف أبي الحديد  (2)
. أراد بغير واو(: ب)في  (3)
 .زيادة في النيج (4)

(5/1697 )

 

، وىو جد عبد الممؾ بف مرواف، أمو عائشة بنت عبد (1)يعني عبد اهلل بف أمية: (ومنكـ المكذب)
واهلل لو صعدت السماء وأنا أنظر إليؾ وأتيت : اهلل، فإنو قاؿ لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

بصٍؾ والمبلئكة شيود فيو عمى أنؾ نبي ما صدقتؾ، فقد أغرؽ في التكذيب كما ترى،أو يريد بذلؾ 
. الوليد بف المغيرة

(. 2)أسد اهلل وأسد رسولو: يريد حمزة بف عبد المطمب، فإنو كاف يقاؿ لو: (ومنا أسد اهلل)
 __________

وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح . عبد اهلل بف أبي أمية، وانظر الرواية فيو: 2/649في الكشاؼ  (1)
يعني أبا سفياف بف حرب، كاف عدو رسوؿ اهلل، والمكذب لو، : ما لفظو (ومنكـ المكذب): قولو

. والمجمب عميو
مف ذلؾ قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لعمتو صفية بنت عبد المطمب وابنتو فاطمة  (2)

أبشرا، )): الزىراء وىما يبكياف لمقتؿ الحمزة رضي اهلل عنو، فقاؿ ليما صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
حمزة بف عبد : أتاني جبرائيؿ عميو السبلـ فأخبرني أف حمزة مكتوب في أىؿ السماوات السبع

 (.15/17انظر شرح ابف أبي الحديد(. )(المطمب، أسد اهلل وأسد رسولو

(5/1698 )

 



 

 

أنا أسد األحبلؼ، : أنا أسد اهلل، قاؿ: حمزة (1)يريد عتبة أيضًا، فإنو لما قاؿ: (ومنكـ أسد األحبلؼ)
. وغرضو أسد الحمفاء 

 __________
وذلؾ يـو بدر فإنو لما خرج عتبة وشيبة والوليد مف جيش المشركيف، ونادوا لممبارزة، ثـ خرج  (1)

إلييـ حمزة بف عبد المطمب، وعمي بف أبي طالب، وعبيدة بف الحارث بف المطمب بف عبد مناؼ 
رضي اهلل عنيـ، فبارز الحمزة عتبة فقتمو الحمزة في قصة مشيورة وخبر معروؼ، ولما التقيا لمقتاؿ 

أنا حمزة بف عبد المطمب، أسد اهلل وأسد رسولو، فقاؿ : قاؿ حمزة بف عبد المطمب عميو السبلـ لعتبة
عمي بف أبي : أسد األحبلؼ، مف ىذاف معؾ؟ قاؿ: كؼء كريـ، وأنا أسد الحمفاء، ويروى: عتبة

-14/128انظر شرح ابف أبي الحديد ). كفآف كريماف: طالب، وعبيدة بف الحارث بف المطمب، فقاؿ
130.) 

(5/1699 )

 

(. 1)يريد الحسف والحسيف: (ومنا سيدا شباب أىؿ الجنة)
 __________

الحسف والحسيف سيدا شباب أىؿ : ))يشير بذلؾ إلى حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (1)
 في كتاب 54-53رواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف في مجموع رسائمو ص( (الجنة

 في كتاب أصوؿ الديف، وأخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية 195معرفة اهلل عّز وجّؿ وص
 بسنده عف شريح القاضي، وأخرجو الحافظ محمد بف سميماف 2/235 بسنده عف ابف عمر، و1/44

 245بسنده عف أبي سعيد الخدري و ص (687) برقـ 2/223الكوفي رحمو اهلل تعالى في المناقب
بسنده عف مالؾ بف الحسف بف أبي الحويرث، عف أبيو، عف  (716) برقـ250و ص (712)برقـ

بسنده عف أبي سعيد الخدري، وأخرجو الحافظ ابف عساكر في ترجمة  (723) برقـ 257جده، و ص
مف حديث بسنده عف حذيفة،  (129) رقـ 84-82اإلماـ الحسف عميو السبلـ مف تأريخ دمشؽ ص

أخرجو بسنده عف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ،  (134-133)وىو فيو برقـ  (132)وكذلؾ رقـ
عف أبي سعيد  (139)عف بريدة األسممي، وبرقـ  (138)عف عبد اهلل بف عمر، وبرقـ  (135)وبرقـ 

( 143)عف جيـ الصحابي، وبرقـ  (142)عف أنس بف مالؾ، وبرقـ  (141، 140)الخدري، وبرقـ
عف أبي سعيد الخدري أيضًا، ولمحديث مصادر وأسانيد كثيرة انظرىا في ترجمة اإلماـ الحسف مف 

، وموسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 176تأريخ ابف عساكر، وانظر الروضة الندية ص
 حيث عزا الحديث فييا إلى ثمانية وعشريف مصدرًا مف كتب الحديث المعتمدة عند القـو 4/569

 .وعند غيرىـ



 

 

(5/1700 )

 

: ، ثـ أوالد ابنو عبد الممؾ بف مرواف(1)يريد أوالد مرواف بف الحكـ لصمبو: (ومنكـ صبية النار)
الوليد، وسميماف، ويزيد، وىشاـ، فيؤالء وغيرىـ مف أوالده طغوا وبغوا في األرض، ولقيت األمة منيـ 

. موتًا أحمر، وقد سبؽ ذكرىـ
 __________

، قاؿ ما (ومنكـ صبية النار):  في شرح قولو15/197وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)
ىي الكممة التي قاليا النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لعقبة بف أبي معيط حيف قتمو صبرًا يـو : لفظو

، وعقبة بف أبي ((النار)): مف لمصبية يا محمد؟ قاؿ: بدر، وقد قاؿ كالمستعطؼ لو عميو السبلـ
 .1/644انتيى، وانظر الرواية في سيرة ابف ىشاـ. معيط مف بني عبد شمس

(5/1701 )

 

(. 1)يريد فاطمة بنت رسوؿ اهلل، فإنيا سيدة نساء عالميا: (ومنا خير نساء العالميف)
يريد عمة معاوية أـ جميؿ أخت أبي سفياف، كانت تحمؿ حـز الشوؾ فتنثره : (ومنكـ حمالة الحطب)

كانت تمشي بالنمائـ بيف الناس فتورث : ، وقيؿ(2)في طريؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
بينيـ الشحناء والعداوة، أخزاىا اهلل تعالى، وما نقص فعمو عف الجميؿ مف توسؿ إلى اهلل بسبّْ أـ 

(. 3)جميؿ
 __________

أورده (( فاطمة سيدة نساء العالميف: ))يشير بذلؾ إلى حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (1)
، وكنز العماؿ 2/203 وعزاه إلى الدر المنثور5/552في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

 246، وأورده مف حديث طويؿ الفقيو ابف المغازلي رحمو اهلل في المناقب ص(34233)برقـ 
بسنده عف عمراف بف الحصيف في خبر عيادة النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ البنتو  (452)برقـ

يا بنية، ال تجزعي فوالذي بعثني بالنبوة حقًا إنؾ سيدة )): فاطمة سبلـ اهلل عمييا وىي مريضة وفيو
 مف حديث عف 161، وروى نحوه البدر األمير رحمو اهلل في الروضة الندية ص((نساء العالميف
وعزاه إلى الترمذي، وأخرجو  ((يا بنية، أما ترضيف أنؾ سيدة نساء العالميف)): أنس والمفظ فيو

بسنده عف الحسيف بف  (670) برقـ 2/197الحافظ محمد بف سميماف الكوفي رحمو اهلل في المناقب
عمي بف الحسيف، عف أبيو، عف جده، وانظر ترجمة أمير المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ البف 

ولمحديث شواىد كثيرة، وانظر لوامع األنوار  (314)و (313) تحت الرقـ268-1/267عساكر



 

 

. 28-3/27لمعبلمة الحجة مجد الديف المؤيدي
-. خ-، وأعبلـ نيج الببلغة 1/355سيرة ابف ىشاـ  (2)
، وأـ جميؿ ىي امرأة أبي ليب التي ذميا اهلل في كتابو الكريـ في سورة 4/821وانظر الكشاؼ  (3)

 .{وامرأتو حمالة الحطب في جيدىا حبؿ مف مسد}: المسد بقولو عّز وجؿَ 

(5/1702 )

 

. مف المناقب العالية والمدائح الشريفة: (في كثير مما لنا)
ذلؾ الذي : في كثير، خبر مبتدأ محذوؼ تقديره: مف المساوئ واألذكار السيئة، وقولو: (وعميكـ)

. ذكرتو في كثير
. بو وظير حالو واشتيرأمره بحيث ال ينكره أحد سبقنا إليو(: سمع (1)فإسبلمنا ما قد)
أي ال ينكر حاليا مف اصطناع المعروؼ وبذلو بحيث ال يعد فييا عدواف، وال : (وجاىميتنا ال تدفع)

. تقصير عمى أحد، كما كاف مف غيرنا
. مف المحامد والفضائؿ: (وكتاب اهلل يجمع لنا)
ـْ َأْوَلى ِبَبْعٍض }: )ما غاب عني ولـ أذكره، ثـ تبل قولو تعالى(: (2)ما شذ عنا) َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ َبْعُضُي

ـَ َلمَِّذيَف اتََّبُعوُه َوَىَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَف }: ، وقولو تعالى[75:األنفاؿ]{ِفي ِكَتاِب المَّوِ  ِإفَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِىي
[(. 68:آؿ عمراف]{آَمُنوا َوالمَُّو َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيفَ 

. أراد أف األولوية لنا مف جية قرب النسب بالرسوؿ، واختصاصنا بو: (فنحف مرة أولى بالقرابة)
فإنا أعظـ الناس انقيادًا ألمره، ومتابعة لو في كؿ أحوالو، فاألولوية حاصمة : (وتارة أولى بالطاعة)

. لنا مف ىذيف الوجييف
 __________

. ومف شرح النيج( ب)قد سمع، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
 (.ىامش في ب)عني، : في نسخة (2)

(5/1703 )

 

فمجوا  (1)[صمى اهلل عميو وآلو]ولما احتج المياجروف عمى األنصار يـو السقيفة برسوؿ اهلل )
واألنصار لما  (2)يشير بما ذكره ىا ىنا إلى ما كاف مف حديث السقيفة، وىو أف المياجريف: (عمييـ

منَّا أمير، ومنكـ أمير، فقاؿ : بكروا لبلشتوار في األمر إلى سقيفة بني ساعدة، فقالت األنصار



 

 

نحف أحؽ برسوؿ اهلل، والبيضة التي تفقأت عنو، ففمجوا عمييـ، أي غمبوىـ بما قالوا، : المياجروف
(. 3)وسكت األنصار عف مقالتيـ ىذه لما عرفوه مف الحؽ ولـ ينكروه

. يريد بما ذكره المياجروف مف ذكر االختصاص والقرابة: (فإف يكف الفمج بو)
. أراد فنحف أولى بو وأحؽ منكـ: (فالحؽ لنا دونكـ)
ف يكف بغيره) ف تكف الغمبة بغير ما ذكره المياجروف مف ذلؾ: (وا  . أراد وا 
. أراد فحجة األنصار باقية لـ تبطؿ عمى زعمؾ ىذا: (فاألنصار عمى دعواىـ)
يشير إلى أبي بكر وعمر وعثماف؛ ألف معاوية يزعـ أنو كاف : (وزعمت أني لكؿ الخمفاء حسدت)

. حاسدًا ليـ الخبلفة، وأنو يريد تحويميا إلى نفسو
. أردت خبلؼ الحؽ بأخذىا منيـ وىـ أحؽ بيا: (وعمى كميـ بغيت)
. فإف يكف البغي مني كما ذكرت حاصبلً : (فإف يكف ذلؾ كذلؾ)
. فيما ذكرتو مف البغي والحسد: (فميس الجناية عميؾ)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة بف الجراح ال : لـ يكف مف المياجريف في يـو السقيفة إال ثبلثة وىـ (2)

. ( لمباحث حسف بف فرحاف المالكي44انظر قراءة في كتب العقائد ص). غير
عف أخبار السقيفة وحوار األنصار مع المياجريف انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (3)
 تجدىا فيو بالتفصيؿ، كما تجد بعض ما يتصؿ بذلؾ في أجزاء أخرى منو 6/5-14، 2/21-61

 .51ػ43، وانظر عف ذلؾ كتاب قراءة في كتب العقائد ص(انظر الفيرس). في مواضع متفرقة
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و العذر في ذلؾ إليؾ وتكوف مختصًا بو: (فيكوف العذر إليؾ) . فأوجّْ
: ثـ تمثؿ ببيت أبي ذؤيب

وعيَّرىا الواشوف أني أحبيا )
 

: (وتمؾ شكاة ظاىر عنؾ عارىا
 

. إعرابو وموضع الشاىد منو (1)ولنذكر
. أي بأني أحبيا (2)في مو ضع نصب عمى نزع الجار: أما إعرابو فيو ظاىر، وأني أحبُّيا

. ىي الشكاية، وظاىر عنؾ عارىا أي زائؿ: والشكاة



 

 

وأما موضع الشاىد منو فإنما أورده متمثبًل بو بأف الجريمة التي ذكرتيا ىي بمعزؿ عنؾ فبل حاجة 
. إلى توجيو العذر فييا إليؾ

خششت الجمؿ أخشو إذا جعمت في أنفو : (وزعمت أني كنت أقاد كما يقاد الجمؿ المخشوش)
الخزامة، وأراد بذلؾ أف يجعمو كناية عف بيعتو وىو ُمْكَرٌه مف غير اختيار مف جية : الخشاش، وىي

. نفسو
. أعطي في الطاعة واالنقياد لمف لو األمر في الخبلفة: (حتى أبايع)
يريد أنؾ جعمت ىذا القوؿ منؾ وارد عمى جية الذـ لي، وىو : (فمعمر اهلل لقد أردت أف تذـ فمدحت)

. حقيقة مدح ومنقبة، وزيادة في الفضؿ وعمو في المرتبة
وأف تجعمو عارًا عمي في المخالفة وذمًا لي، فكانت الفضيحة عميؾ إما : (وأف تفضح فافتضحت)

ما لجيمؾ بحالو وعدـ  ما بذمؾ لي مف غير جناية وال استحقاؽ، وا  بنقصؾ مف ال ينبغي نقصو، وا 
. تمييزه، فكانت الفضيحة عميؾ حاصمة مف ىذه األوجو

: ثـ أخذ في بياف ما قالو مف ذلؾ بقولو
. أي مذلة ومنقصة: (وما عمى المسمـ مف غضاضة)
. أي عار يمحقو في كونو مظموماً : (في أف يكوف مظموماً )
. عمى شؾ وزلزاؿ مف عقيدتو: (ما لـ يكف شاكًا في دينو)
. ريب يمحقو فيما ىو متيقف لو متحقؽ بحالو (3)وال: (!وال مرتابًا بيقينو)

 __________
. ونذكر(: ب)في  (1)
. الخافض(: ب)في  (2)
 .الريب بغير واو(: ب)في  (3)
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أراد وىذه الحجج التي ذكرتيا ىي في الحقيقة متوجية إلى غيرؾ؛ : (وىذه حجت ي إلى غيرؾ قصدىا)
. ألف الحؽ ىو لو عمى زعمؾ

. أظيرت وجو الحجة منيا: (ولكن ي أطمقت لؾ منيا)
. سنح الشيء إذا عرض، وأراد بمقدار ما عرض مف لسانؾ في ذكرىا: (بقدر ما سنح مف ذكرىا)
في خذالنو ونصرتو والنصيحة لو واالجتياد في حقو، : (ثـ ذكرت ما كاف مف أمري وأمر عثماف)

. وغير ذلؾ مما يكوف شدًا لعضده وقيامًا في حقو
. أي فأنت مستحؽ لمجواب فيما قمتو فيو: (فمؾ أف تجاب عف ىذه)



 

 

أي لقرابتؾ منو واختصاصؾ بو، فإذا كنت منصفًا فانظر في حالي وحالؾ معو نظر : (لرحمؾ منو)
منصؼ، 

. أعظـ لو في العداوة وأدخؿ فييا(: أعدى لو (1)فأينا كاف)
جمع مقتؿ، وىي : وأوضح طريقًا ييتدى بيا ويسمكيا مف يريد مقاتمو، والمقاتؿ: (!وأىدى إلى مقاتمو)

. أمكنة القتؿ
. عرضيا عميو(: بذؿ لو نصرتو (2)أمف)
طمب قعوده وكفو عف النصرة، وذلؾ ىو الذي وقع مف أمير المؤمنيف، فإنو أراد : (فاستقعده واستكفو)

. الخروج في نصرتو والذب عنو، فأرسؿ إليو بترؾ الخروج وكفو عنو
طمب النصرة مف جيتو، وحثو عمييا فمـ يفعؿ شيئًا مف ذلؾ، بؿ : (أـ مف استنصره فتراخى عنو)

. تراخى، أي تقاعد عنو بإىماؿ النصرة وتركيا
، ووجيو إليو فخذلو وأعمؿ رأيو في (3)الموت، وبثو أي نشره: المنوف ىو: (وبثَّ المنوف إليو)

. خذالنو
. وىو الموت بالقتؿ الذي قدره اهلل لو وحتمو عميو: (حتى أتى قدره عميو)
خاذؿ بؿ األمر  (4)ردع وزجر أي ليس األمر كما قاؿ معاوية وزعـ مف أنو ناصر وأني: (كبل واهلل)

. في ذلؾ كما حققتو وأشرت إليو
 __________

. وشرح النيج( ب)كاف، زيادة في  (1)
. مف(: أ)أمف، كما أثبتو، وفي : وشرح النيج( ب)في  (2)
. نشره إليو(: ب)في  (3)
 .وأنا(: ب)في  (4)
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ِقيَف ِمْنُكـْ } (1)لقد عمـ اهلل) وحاؿ  (2)أورد ىذه اآلية إلى آخرىا مثااًل بحالو: [18:األحزاب(]{اْلُمَعوّْ
َواْلَقاِئِميَف })معاوية فيما نقـ مف أمر عثماف، وأراد لقد عمـ اهلل المثبطيف عف رسوؿ اهلل وىـ المنافقوف، 

ْخَواِنِيـْ  َـّ ِإَلْيَنا})مف أىؿ الكفر والنفاؽ (: [18:األحزاب]{إِلِ اقربوا إلينا، واقعدوا (: [18:األحزاب]{َىُم
لقعودىـ (: {َقِميبلً })إتيانًا (: {ِإالَّ })أي الحرب (: [18:األحزاب]{واََل َيْأُتوَف اْلَبْأَس })معنا عف الرسوؿ 
عنو، وما أحسف موقعيا في حاؿ أمير المؤمنيف وحاؿ معاوية ومطابقتيا لما  (3)عف ذلؾ وتثبيطيـ

. ىما عميو
منيا توليتو ألمور المسمميف مف ال يصمح أف : (وما كنت ألعتذر مف أني كنت أنقـ عميو أحداثاً )



 

 

يكوف متوليًا ليا نحو استعمالو لموليد بف عقبة وقد ظير منو شرب الخمر، واستعمالو سعيد بف 
. العاص وعبد اهلل بف أبي سرح مع ما يظير مف ىؤالء مف قمة الديف وأنواع الفسؽ

عطائو مف ال  ومنيا إعطاؤه لمرواف ألؼ ألؼ دينار عمى فتح أفريقيو، وىذا تبذير في ماؿ اهلل وا 
. يستحقو

 __________
. إلى آخرىا{ ...قد يعمـ اهلل المعوقيف}: بداية اآلية ىكذا (1)
. لحالو(: ب)في  (2)
 .وتثبطيـ(: أ)في  (3)
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ومنيا إقدامو عمى أكابر الصحابة باالستخفاؼ نحو ما كاف منو إلى عبد اهلل بف مسعود، وأبي ذر، 
، فيذه أحداث قد نقميا (1)وعمار بف ياسر، وغيرىـ مف فضبلء الصحابة، وغير ذلؾ مف المطاعف

. أمير المؤمنيف عميو
. إلى الحؽ ونصيحتي لو في اهلل: (فإف كاف الذنب إليو إرشادي وىدايت ي لو)
و إليو المـو وىو عنو بريء (2)فيذا مثؿ: (فرب ممـو ال ذنب لو) . يضرب فيمف توجّْ

: ثـ تمثؿ بالبيت
وكـ سقت في آثاركـ مف نصيحة )
 

(: يستفيد الظنة المتنصحُ  (3)وقد
 

: ولنذكر إعرابو وموضع الشاىد منو
ىذه ىي الخبرية، وأراد كـ يـو وكـ سوؽ، ونصيحة تمييز، وقد ىذه  (4)أما إعرابو فيو ظاىر، كـ

التيمة، : إف الكذوب قد يصدؽ، والظنة: مفيدة لمتقميؿ عند دخوليا عمى الفعؿ المضارع، كقوليـ
. اآلتي بالنصيحة لغيره: والمتنصح ىو

وأما موضع الشاىد فإنما أورده شاىدًا عمى أني قد بذلت غاية النصح ولكني في ذلؾ متيـ، فأشبو 
وما ): حالي فيما بذلتو مف النصح وجري التيمة حاؿ ىذا القائؿ مف غير مخالفة، ثـ تبل ىذه اآلية

. مبمغ جيدي وطاقتي(: {ِإالَّ اإِلْصبَلَح َما اْسَتَطْعتُ } (5)أردت
 __________

عمَّا ذكره المؤلؼ مف المطاعف التي ُطِعَف بيا عمى الخميفة عثماف بف عفاف انظرىا بالتفصيؿ  (1)



 

 

، وانظرىا أيضًا في المصابيح في 69-3/3، 333-2/324في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 
، والمغني لقاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد 294-283السيرة ألبي العباس الحسني ص

20/2/38-57 .
. ، ونسبو ألكتـ بف صيفي4/392ذكره البحراني في شرح نيج الببلغة  (2)
(. ىامش في ب)وكـ، : في نسخة (3)
. وكـ(: ب)في  (4)
، وما ىو مثبت ىو كذلؾ في النسخ {إلخ...إف أريد إال اإلصبلح }: لفظ أوؿ اآلية الشريفة ىكذا (5)

 .وشرح النيج
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َلْيِو ُأِنيبُ }) وأحسف ! فما أعجب موقعيا في كبلمو: [88:ىود]({َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 
(. 1)!مكانيا فيو

يريد أف العتاب والمناصحة في جقيـ ال ينفعاف؛ : (وذكرت أنو ليس لي وألصحابي عندؾ إال السيؼ)
نما النافع في حقيـ ىو السيؼ . وا 

ظيور العبرة والبكاء، وأراد أنؾ أضحكت بكبلمؾ ىذا : االستعبار ىو: (فمقد أضحكت بعد استعبار)
. كؿ مف سمعو مف جيتؾ، بعد بكائو عمى الديف لتصرفؾ فيو، وكونؾ أميرًا عميو

نكؿ عف عدوه إذا جبف عف لقائو، وأراد متى (: بنو عبد المطمب عف األعداء ناكميف (2)متى ُأْلِفيت)
. لقوا يومًا متأخريف عف لقاء األعداء ومكافحتيـ

. ومتى ألفوا مخوفيف عف لقاء السيوؼ ومزاحمتيا: (وبالسيوؼ مخوفَّيف)
: ثـ تمثؿ عميو السبلـ بقولو

لبّْث قميبًل يمحؽ الييجا حمؿ )
 

( 3)(ال يأسَّ بالموت إذا حاف األجؿ
 

: ولنذكر إعراب ىذا الرجز، وموضع الشاىد منو
يـو القتاؿ، وحمؿ فيو : (4)ىي الحرب تمد وتقصر، ويـو اليياج: أما إعرابو فيو ظاىر، الييجا

: روايتاف
(. 5)أحدىما بالحاء الميممة، وذلؾ أف مالؾ بف زىير توعد حمؿ بف بدر، فقاؿ حمؿ ىذا البيت

 __________



 

 

. منو(: ب)في  (1)
. متى ألفيت بني عبد المطمب: في شرح النيج (2)
: ، ورواية الشطر الثاني فيو(4/393ذكره البحراني في شرح نيج الببلغة )البيت لحمؿ بف بدر  (3)

وذكر البيت بمفظ المؤلؼ ىنا الشريؼ عمي بف ناصر _… _ ما أحسف الموت إذا الموت نزؿ
 تحقيؽ عمر محمد 3/139، وابف ىشاـ في السيرة النبوية -خ-الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة 

. ال بأس: ال يأس، في السيرة: عبد الخالؽ، وقولو ىنا
. ويـو الييجا(: ب)في  (4)
 .4/393شرح نيج الببلغة لمبحراني  (5)
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بالجيـ وذلؾ أف جمؿ بف سعد أغير عمى إبمو في الجاىمية، فاستنقذىا ممف أخذىا، وىو : وثانييما
: يقوؿ

... لبث قميبلً 
( 1)البيت

 
أورده متمثبًل بو كما كاف حاؿ مف أنشأ البيت، وأراد أمير المؤمنيف  (2)وأما موضع الشاىد منو فإنما

. أرود بنفسؾ فكأنؾ ببني عبد المطمب، وقد وافوؾ عف قريب
. أراد أنؾ إذا اجتيدت في طمبيـ ولقائيـ فسيطمبونؾ أيضًا ويحبوف لقاءؾ: (فسيطمبؾ مف تطمب)
مف وقوع الحرب، فأتى في األوؿ بمف لما كاف مراده بني عبد المطمب، : (ويقرب منؾ ما تستبعد)

. وأتى في الثاني بما لما كاف مراده الحرب
. يكوف في الخيؿ واإلبؿ (3)ضرب مف الخبب: اإلرقاؿ: (وأنا مرقؿ نحوؾ)
مف المياجريف واألنصار : الجيش العظيـ، وقولو: الجحفؿ ىو: (في جحفؿ مف المياجريف واألنصار)

يشير إلى ما ىو عميو مف الحؽ باتباع أىؿ البصائرلو ، ويعرّْض بحاؿ أىؿ الشاـ مف أىؿ الجبلفة 
. والغمظة والجيؿ بالحاؿ

. في صحة البصائر وصدؽ األسرار والضمائر عند اهلل تعالى: (والتابعيف ليـ بإحساف)
. شديد لكثرتيـ (4)أراد أف ازدحاميـ: (شديد زحاميـ)
. مرتفع غبارىـ: (ساطع قتاميـ)
الممحفة الواسعة، واستعار ذلؾ ىا ىنا لما يكوف في : السرباؿ ىو: (متسربميف سرابيؿ الموت)

. صدورىـ مف السعة واالنشراح بالقتاؿ



 

 

. كنى بذلؾ عف شوقيـ إلى اهلل تعالى وسماحتيـ بمفارقة الدنيا: (أحب المقاء إلييـ لقاء ربيـ)
. أراد قد صحبيـ أوالد آباؤىـ مف أىؿ بدر: (قد صحبتيـ ذرية بدرية)
. مف بني ىاشـ أيضاً :(وسيوؼ ىاشمية)
. مواقع ضربيا في ىاماتيـ ورءوسيـ: (قد عرفت مواقع نصاليا)
. حنظمة قتؿ يـو بدر: (في أخيؾ)
. الوليد بف عتبة: (وخالؾ)

 __________
-. خ-أعبلـ نيج الببلغة  (1)
نما(: أ)في  (2) . وا 
. أي العدو (3)
 .زحاميـ(: ب)في  (4)
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. عتبة بف ربيعة: (وجدؾ)
: ، ثـ تبل قولو تعالى(1)مف بني أمية بف عبد شمس (وأىمؾ)
يشير بذلؾ إلى معاوية وأحزابو مف أىؿ الشاـ، ولقد : [83:ىود]({َوَما ِىَي ِمَف الظَّاِلِميَف ِبَبِعيدٍ })

. صدَّؽ اهلل قولو بما كاف في صفيف وغيره مف المشاىد
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أىؿ البصرة  (29)
. ، ومخالفتيـ لو(2)كنى بذلؾ عف تفرقيـ وتشتت آرائيـ: (وقد كاف مف انتشار حبمكـ)
. عنادكـ وبعدكـ: (وشقاقكـ)
. أي ليس خافيًا عميكـ وال بكـ عنو غباوة: (ما لـ َتْغُبوا عنو)
. بالصفح وتداركتو عف العثور والزلؿ: (فعفوت عف مجرمكـ)
ولـ أجيز عميو، وأراد في ىذا أني لـ أتبعكـ العساكر في آثاركـ ولـ : (ورفعت السيؼ عف مدبركـ)

. أجيز الجيوش نحوكـ
. ممف أقبؿ منكـ بالعذر ولـ أكذبو فيما قالو: (وقبمت مف مقبمكـ)
خطت بخاء بنقطة، وطاء منقوطة مف أسفميا، أي تجاوزت بكـ : (فإف خطت بكـ األمور المردية)

. األمور الميمكة
. المستقيمة (3)نقيض الحمـ، وأراد نقصاف اآلراء المائمة عف الطريقة: السفو: (وسفو اآلراء الجائرة)



 

 

. بالحرب: (إلى منابذتي)
. إلى الباطؿ والغي: (وخبلفي)
. عمى القرب منكـ والمبلصقة: (فيا أناذا)
. الخيؿ المسومة، وسميت جيادًا لما فييا مف النفاسة: (قد قربت جيادي)
. يريد جعمت عمى اإلبؿ رحاليا: (ورحمت ركابي)
. اضطررتموني: (ولئف ألجأتموني)
. مف أجؿ خبلفكـ وشقاقكـ: (إلى المسير إليكـ)
. البلـ األولى ىي الموطئة لمقسـ، والبلـ الثانية ىي الجواب لمقسـ: (ألوقعف بكـ وقعة)
. يريد ما كاف مف حرب عائشة وطمحة والزبير ، وركوب عائشة الجمؿ: (ال يكوف يـو الجمؿ إلييا)

 __________
. 209-14/208، وشرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 356-2/355انظر سيرة ابف ىشاـ  (1)
. أمرىـ(: ب)في  (2)
 .الطريؽ(: ب)في  (3)

(5/1711 )

 

يشير إلى سيولة األمر في المعقة، فإذا كاف يـو الجمؿ عمى عظمو، وتفاقـ أمره : (إال كمعقة العؽ)
. ىو باإلضافة إلييا كمعقة العؽ، فكيؼ يكوف حاليا في ذلؾ

ف كنتـ عمى خبلفكـ ىذا فإني ال أنكر فضؿ أىؿ (: فضمو (1)مع أني عارؼ لذي الطاعة) أراد وا 
. الطاعة منكـ وال أجحده

يعني ومف كاف ناصحًا هلل تعالى ولممسمميف ولي، فإني أوفيو حقو مف غير : (ولذي النصيحة حقو)
ـْ َمَتاعًا َحَسنًا ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمِّى َوُيْؤِت ُكؿَّ ِذي َفْضٍؿ }: نقص لو في ذلؾ، كما قاؿ تعالى ُيَمّتْعُك

. فمعرفة الفضؿ ألىؿ الفضؿ حث ليـ عمى فعمو، وترغيب لغيرىـ في مثؿ حاليـ [3:ىود]{َفْضَموُ 
أراد أني ال أتجاوز عمف كاف مطيعًا وناصحًا والأعدؿ عف أىؿ : (غير متجاوز متَّيمًا إلى بريٍّل )

. الطاعة والنصح إلى مف كاف متبرئًا عني
. يريد وال أنكث بمف كاف وافيًا لي في عقوده ومعامبلتو: (وال ناكثًا إلى وفيّْ )
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (30)
لدف مف ظروؼ األمكنة، وفييا لغات كثيرة، وقد تكوف مضافة، قاؿ اهلل (: (2)فاتؽ اهلل فيما لدنؾ)

، وال يدخؿ عميو مف حروؼ الجر إال مف، وأراد {ِمْف َلُدنَّا} [1:ىود]{ِمْف َلُدْف َحِكيـٍ }: تعالى



 

 

. ىاىنا اتؽ اهلل فيما في جيتؾ، ويتعمؽ بؾ مف األمور التي أنت مطالب بيا ومحاسب عمييا
مف تأدية ماأوجبو عميؾ، واالنكفاؼ عما نياؾ عنو، فإف حؽ اهلل عمى : (وانظر في حقو عميؾ)

. العباد ىو أف يطاع فبل يعصى، وأف يشكر فبل يكفر
 __________

. لذي الطاعة منكـ: في شرح النيج (1)
 .لديؾ: وشرح النيج( ب)في  (2)

(5/1712 )

 

يريد وارجع عف جيمؾ الذي استبدلتو عما ىو واجب (: (1)وارجع إلى معرفة ما ال تعذر في جيالتو)
عميؾ عممو واإلحاطة بمعرفتو، وغرضو مف ىذا الرجوع إلى طاعتو والكؼ عف البغي والتعرض 

. لسخط اهلل بإقامتو، والدعاء إليو، واإلصرار عمى الجيؿ فيو
. ال تمتبس عمى مف أراد سموكيا: (فإف لمطاعة أعبلمًا واضحة)
. منيرة لمف سار فييا: (وسببًل نيرة)
. جادة ينيجيا مف أرادىا: (ومحجة نيجة)
. منتيى األشياء: الغاية: (وغاية)
. أي ذات طمب يطمبيا مف كاف قاصدًا ليا، ومعنيًا بتحصيميا وفعميا: (مطَّمبة)
أىؿ : يردىا أي يقصدىا، األكياس: جعميا ىا ىنا كالمورد مف الماء، وليذا قاؿ: (يردىا األكياس)

إف أكيس الكيس مف )): الظرؼ أيضًا، وفي الحديث: الكياسة والعقؿ، وفبلف كيس أي عاقؿ، والكيس
(. 2()(نظر لنفسو، وعمؿ لما بعد الموت

. الرجؿ الضعيؼ: أي ينكب عف طريقيا األراذؿ مف الخمؽ، والنكس ىو: (ويخالفيا األنكاس)
. عدؿ وجانبيا:(مف نكب عنيا)
. انصرؼ عنو وماؿ: (جار عف الحؽ)
. تاه إذا تحير وذىب في كؿ جية: (وخبط في التيو)
عراضو عنو، : (وغيَّر اهلل نعمتو) ـْ َيُؾ ُمَغيّْرًا ِنْعَمًة }مف أجؿ صدوده عف الحؽ، وا  َذِلَؾ ِبَأفَّ المََّو َل

. مف القياـ بحدود اهلل وواجباتو [53:األنفاؿ]{َأْنَعَمَيا َعَمى َقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأنُفِسِيـْ 
. أصابو بيا وأوقعيا بو: (وأحؿ بو نقمتو)

 __________
. بجيالتو: في شرح النيج (1)
مف حديث بسنده يبمغ بو  (561) تحت الرقـ 437أخرج نحوه اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (2)



 

 

الكيس مف داف نفسو وعمؿ لما بعد )): إلى شداد بف أوس، عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ
 (.(الموت، والعاجز مف أتبع نفسو ىواىا، وتمنى عمى اهلل عّز وجؿّ 

(5/1713 )

 

إما تحذير أي أحذر نفسؾ أف تولجؾ في المكاره، واحذر اتباع ىواىا فإنو ميمكة : (فنفسؾ نفسؾ)
ما إغراء، وأراد الـز نفسؾ عف التيور في العظائـ والموبقات . لؾ، وا 

. أوضحو لؾ غاية اإليضاح: (فقد بيَّف اهلل لؾ سبيمؾ)
: في تعمؽ حيث وجياف: (وحيث تناىت بؾ أمورؾ)

. أف يريد وقؼ حيث تناىت بؾ أمورؾ، وال تتعدى ذلؾ وقؼ عنده: أحدىما
، وبيف لؾ حيث تناىت بؾ األمور أيضًا، وكشفو (1)أف يكوف مراده فقد بيف اهلل لؾ سنتؾ: وثانييما

. لؾ
أراد فقد أجريت نفسؾ، أو يريد فقد أجريت خيمؾ إلى غاية الخسارة، : (فقد أجريت إلى غاية خسر)

. وىي خسارة النفس بالبغي وركوب غاربو
. بنعـ اهلل تعالى وكتماف سائر آالئو عميؾ: (ومحمة كفر)
الطيف الرقيؽ، وأراد أف نفسؾ : الوحؿ بالتحريؾ والحاء الميممة ىو(: شراً  (2)فإف نفسؾ قد أوحمتؾ)

. قد أوقعتؾ في وحؿ الشر ومكروىو
قحامًا إذا رمى بيا مف غير روية، وأراد أنو باتباع (: (3)وأقحمتؾ غياً ) قحـ نفسو وأقحميا قحومًا وا 

. ىواىا أوقعتو في خبلؼ الرشد وفي كؿ عماية
. موضع اليبلؾ: جمع ميمكة وىي: (وأوردتؾ الميالؾ)
فبل يمكنؾ سموكيا لوعورتيا، وامتناع المضي فييا، وفي ىذا غاية النصح : (وأوعرت عميؾ المسالؾ)

َوَمْف َيتَِّخِذ الشَّْيَطاَف َوِلّيًا ِمْف ُدوِف المَِّو َفَقْد َخِسَر }والبياف لمعاوية لو أفمح، ورجع عف جيمو وأصمح 
[. 119:النساء]{ُخْسَرانًا ُمِبيناً 

 
ومف وصيتو لمحسف بف عمي عمييما السبلـ كتبيا لو بحاضر قنسريف منصرفًا مف صفيف  (31)

 __________
. سبيمؾ(: ب)في  (1)
. أولجتؾ: في شرح النيج (2)
 .غيا، زيادة في النيج (3)



 

 

(5/1714 )

 

إنو لو كاف كبلـ : ، وقد قيؿ(1)وىي مف أعجب الوصايا؛ الشتمالياعمى غرائب الحكـ، وبدائع األدب
(: 2)يكتب بالذىب لكاف ىذا

( 3)[بسـ اهلل الرحمف الرحيـ]
(. 4)أي اليالؾ، وطرح الياء مف الفاف مف أجؿ المشاكمة في التسجيع: (مف الوالد الفافِ )
. والنفاد والتحوؿ واالنقبلب (5)بالتغير:(المقر لمزماف)
. الذي قد تولَّى عمره، وذىب يومًا فيومًا، وساعة فساعة: (المدبر العمر)
. المنقاد لو وما يحدث فيو مف التغيرات، والتقمُّبات العظيمة: (المستسمـ لمدىر)

سؤاؿ؛ ىؿ مف تفرقة بيف الدىر والزماف كما أشار إليو ىا ىنا؟ 
 __________

وانظر وصية أمير المؤمنيف عميو السبلـ لولده الحسف عميو السبلـ وأسانيدىا وطرقيا في كتاب  (1)
. 573-559االعتبار وسموة العارفيف لمموفؽ باهلل ص

ولو كتبت حكمة بماء الذىب لوجب أف تكتب ىذه :  بمفظ560ومثمو مذكور في االعتبار ص (2)
ويستضاء بيا وبدراستيا 

. صح: وقاؿ( ب)زيادة في نسخة، ذكره في ىامش  (3)
وألنو وقؼ، وفي الوقؼ عمى :  فقاؿ16/52وزاد ابف أبي الحديد وجيًا آخر في شرح النيج  (4)

ثباتيا، واإلثبات ىو الوجو، ومع عدـ البلـ يجوز األمراف  المنقوص يجوز مع البلـ حذؼ الياء وا 
سقاط الياء ىو الوجو . انتيى. وا 

 .بالتغيير(: ب)في  (5)

(5/1715 )

 

وجوابو؛ أما مف جية المغة والشرع فبل فرؽ بينيما؛ فإف ماىية أحدىما ىي ماىية اآلخر، وذكر 
تفرقة عقمية وليس ورائيا كثير فائدة، وحاصؿ كبلمو ىو أف الزماف عبارة عف حركة  (1)بعضيـ

: الفمؾ، ويعرض ليا أمراف
يكوف باعتباره زمانًا، وذلؾ يكوف باعتبار تقدميا وتأخرىا، فيي مف ىذا الوجو زماف : أحدىما

. النقساميا في نفسيا باعتباره إلى متقدـ ومتأخر
يكوف باعتباره دىرًا، وذلؾ باإلضافة إلى مطمؽ استمرار الحركة، وأنيا ال تنفؾ، فيي مف : وثانييما



 

 

. ىذا الوجو دىر
 __________

: حيث قاؿ ما لفظو- خ-ىو الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني قالو في أعبلـ نيج الببلغة  (1)
والفرؽ بيف الزماف والدىر أف الزماف ىو حركة الفمؾ مف جية انقساميا إلى متقدـ ومتأخر، واألمور 
ما أف ال يكوف، بؿ  الموجودة إما أف يكوف فييا تقدـ أو تأخر كجميع أنواع الحركات والتغيرات، وا 
تكوف ثابتة مستمرة الوجود، فالذي فيو تقدـ وتأخر يكوف وجوده في زماف ال محالة، ويكوف وجود 

المتقدـ منو مطابقًا لزماف، ووجود المتأخر منو مطابقًا لزماف آخر، وأما الذي ليس فيو تقدـ وتأخر 
بوجو مف الوجوه بؿ لو وجود ثابت مستمر ال تغّير فيو البتة فإنو ال يكوف موجودًا في الزماف بؿ 

ليس موجودًا في : وجوده بعينو كما ىو مطابؽ لكؿ آف بعد آف عمى االتصاؿ، ويقاؿ لمثؿ ىذا
ف كاف موجودًا في الزماف، وفرؽ بيف قولنا موجود مع : موجود في الزماف، وبيف قولنا: الزماف، وا 

الزماف، فإنا موجودوف مع أشياء كثيرة، ولسنا موجوديف فييا، فإذا كاف الشيء لو مف جية تقدـ 
وتأخر مثبًل مف جية ما ىو متحرؾ، ولو مف جية أخرى ال يقبؿ بيا التقدـ والتأخر مثبًل مف جية ما 

ىو ذات وجوىر فيو مف جية ما ال يقبؿ تقدمًا وتأخرًا ليس في زماف، وىو مف الجية األخرى في 
 .انتيى. زماف

(5/1716 )

 

ليو اإلشارة بقولو: (الذاـ لمدنيا) أنًا ): الناقص ليا في كؿ أحواليا، والمزري عمييا في جميع أمورىا، وا 
. ، وقد شرحناه(كابُّ الدنيا

. يعني القبور؛ ألنو عف قريب وقد صار إلييا: (الساكف مساكف الموتى)
. المنتقؿ منيا عمى القرب(: غداً  (1)الظاعف منيا)

. كتابي ىذا مف الوالد: تقديره (2)مف الوالد الفاف، خبر مبتدأ متعمؽ بمحذوؼ: وقولو
بالوالدة منو؛ لكونو مخموقًا  (3)وىذا ىو الخبر، وأراد بالمولود يشير إلى أنو بعضو: (إلى المولود)

. مف مائو
. مف أغراضو ومقاصده مف الدنيا: (المؤمؿ ما اليدرؾ)
(. 4)الحاصؿ في طريقيـ، والعابر في معابرىـ: (السالؾ سبيؿ مف قد ىمؾ)
ما ُيْرَمى، وأراد أنو كالغرض ترميو األسقاـ : الغرض بالغيف والضاد المنقوطيف ىو: (غرض األسقاـ)

. بسياميا
. مرتينة عند األياـ ال يفكيا إال الموت (6)أراد أف كؿ نفس فيي(: (5)ورىينة األياـ)
. أي ال تزاؿ المصائب ترميو حتى تيمكو: (ورمية المصائب)



 

 

سؤاؿ؛ أراه ذكَّر الغرض وأنَّث الرىينة والرمية، وكميا راجعة إلى المولود فيؿ لو وجو في ذلؾ؟ 
 __________

. عنيا: في شرح النيج (1)
. إلخ...خبر مبتدأ محذوؼ(: ب)في  (2)
. يقضي: في نسخة أخرى (3)
والغابر في مغابرىـ، فيجوز أف يكوف تصحيفًا، ويجوز أف يكوف الغابر بمعنى (: ب)في  (4)

. غبر الشيء بمعنى بقي، وغبر أيضًا بمعنى مضى: الماضي أو الباقي ألف غبر مف األضداد يقاؿ
. اآلثاـ(: ب)في  (5)
 (.ب)فيي، سقط مف  (6)

(5/1717 )

 

وجوابو؛ أما الغرض فإنو اسـ مذكر المحالة فبل وجو لتأنيثو، وأما الرىينة والرمية فميستا بتأنيثي رىيف 
نما ىما : فعيبًل بمعنى مفعوؿ يستوي فيو المذكر والمؤنث نحو (1)ومرمي، ألف جريح وقتيؿ، وا 

إنو أراد بالمولود النفس وىي : اسماف بمعنى الرىف والرمي كالشتيمة بمعنى الشتـ، ويمكف أف يقاؿ
: يستوي فيو المذكر والمؤنث إذا كاف معو موصوفو، كما يقاؿ (2)مؤنثة، وفعيؿ بمعنى مفعوؿ إنما

مررت بقبيمتيـ : امرأة جريح ورجؿ جريح، فأما إذا لـ يكف معو موصوفو ُأنّْث ال محالة، وليذا تقوؿ
. فتؤنثو ببل مرية، فمما أراد بالرىينة والرمية النفس،ولـ يذكر موصوفو أنَّثو كما ترى

. لكونو ساعيًا بالجد واالجتياد في شيواتيا، كما يسعى العبد في خدمة سيده ومواله: (وعبد الدنيا)
. يريد أف تصرفو فيما ىو فيو تصرؼ المغرور: (وتاجر الغرور)
. فيي ال تزاؿ طالبة لو حتى تأتي عميو: (وغريـ المنايا)
. يأسره ويقبض عميو باإلىبلؾ والفناء: (وأسير الموت)
أنو عميو السبلـ حالؼ بيف قريش )): أخوىا والمبلـز ليا، وفي الحديث: (وحميؼ اليمـو)

. أي آخا بينيـ؛ ألنو ال حمؼ في اإلسبلـ (3()(واألنصار
. المقارف ليا حتى ال تنفؾ منو أبدًا؛ لكثرة ما يعرض مف الببليا واألسقاـ: (وقريف األحزاف)

 __________
. إلخ...ال فعيبًل (: أ)في  (1)
نما(: ب)في  (2) . وا 
 .1/424النياية البف األثير  (3)



 

 

(5/1718 )

 

ـْ اَل }: تعالى (1)التعب والمشقة، قاؿ اهلل: النصب بتحريؾ العيف ىو: (وَنْصب اآلفات) َذِلَؾ ِبَأنَُّي
ـْ َظَمٌأ واََل َنَصبٌ  ، (3)ما نصب ِلُيْعَبَد مف دوف اهلل: ، والنْصب بسكوف العيف[120:التوبة](2){ُيِصيُبُي

ـْ ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوفَ }: قاؿ تعالى الشر والببلء، قاؿ : ، والُنصب بضـ الفاء[43:المعارج]{َكَأنَُّي
ونصبت الشيء نصبًا إذا أقمتو، وسماعنا ىا  [41:ص]{َأّني َمسَِّني الشَّْيَطاُف ِبُنْصٍب َوَعَذابٍ }تعالى 

. ىنا بفتح الفاء وسكوف العيف أي أنو منصوب لعروض اآلفات عميو
(. 5)أنيا تمقيو عمى وجيو لكثرة المواظبة عمييا (4)أراد: (وصريع الشيوات)
عمى ما كاف بعدىـ مف تراثيـ؛ ألف أكثر ما في يده حاصؿ مف جية غيره خمَّفو : (وخميفة األموات)

. لو وصدر عنو
تولييا وانقطاعيا مف يدي بالموت واإلسراع إلى : (أما بعد، فإف فيما تبيَّنت مف إدبار الدنيا عن ي)

. الفناء
جمح الفرس إذا لـ يممؾ صاحبو رأسو، وأراد أنو متوثب عميو كثير النزو : (وجموح الدىر عميَّ )

. بالببليا والفجائع والشرور
قباؿ اآلخرة إليَّ ) . بأعباءىا وأىواليا، والعظائـ التي تكوف فييا: (وا 
ما ىذه موصولة، وىي في موضع نصب اسمًا ألف قبميا، ويزعني : (ما يزعن ي عف ذكر مف سواي)

. عف أف أكوف ذاكرًا لغيري، وأراد أف في نفسو شغبًل لو عف التعمؽ بغيرىا مف أفناء الخمؽ (6)يكفني
 __________

(. ب)اهلل، زيادة في  (1)
وىو سيو مف النساخ، والصواب ( ذلؾ بأنو ال يناليـ نصب: )في النسختيف ىكذا-وردت اآلية  (2)

. كما أثبتو مف المصحؼ الكريـ
. مف دوف اهلل تعالى(: ب)في  (3)
. يريد(: ب)في  (4)
(. ب)عمييا، سقط مف  (5)
 .كفني عف أف تكوف(: أ)في  (6)
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. االىتماـ افتعاؿ مف اليْـّ، وأراد أف ىَـّ نفسي يكفيني عف ىْـّ مف بعدي: (واالىتماـ بما ورائي)
غير ىا ىنا منصوبة عمى االستثناء (: تفرد بي دوف ىمـو الناس ىـ نفسي (1)غير أني حيث)

. المنقطع، وأراد لكف حيث كنت متفردًا بذكر ىمـو نفسي وما يعنيني أمره مف أمر نفسي وحدىا
. لما شغمت نفسي بأمرىا: (فصدَّقن ي رأيي)
. ذكري ألحواليا وأمورىا : (وصرفن ي عف ىواي)
خالصو، وأراد أنو تمحض لي خالص أمري مف : المحض مف الشيء: (وصرح لي محض أمري)

. ذلؾ، واستظيرت عمى حقيقة األمر فيو
أفضينا إلى : عائد عمىالرأي، أي أخرجني، مف قوليـ: الفاعؿ في أفضى مضمر تقديره: (فأفضى بي)

: الصحراء، وأفضيت بسري إلى فبلف، وأراد أخرجني بعد ذلؾ
. مف األمر: (إلى جد)
. خالص عف ذلؾ (3)يخالطو ويمازجو بؿ ىو(: فيو لعب (2)ال يكوف)
. يتعمؽ بو ُزْوٌر وال يخالطو: (وصدؽ ال يشوبو كذب)
مف أراد أف : ، وعف بعضيـ(4)يشير بيا إلى أف ولد اإلنساف ىو كبده وفؤاده: (وقد وجدتؾ بعضي)

: ، ولقد أحسف مف قاؿ(5)ينظر إلى كبد تمشي عمى األرض فمينظر إلى ولده
وما ولد اإلنساف إال فؤاده 

 
يرفرؼ ما بيف الجوانح والصدر 

 
إذا مات ولى القبر نصؼ فؤاده 

 
وعاد بنصؼ القمب والنصؼ في القبر 

 
. نفسؾ نفسي، وأمرؾ أمري: (بؿ وجدتؾ كمي)

 __________
(. ىامش في ب)حيف، : في نسخة (1)
(. ىامش في ب)اليزري بو، : في نسخة (2)
(. ب)ىو، سقط مف  (3)
: وعف ىذا قاؿ بعض الشعراء (4)

نما أوالدنا بيننا  وا 
 

أكبادنا تمشي عمى األرض 



 

 

 
لو ىبت الريح عمى بعضيـ 

 
المتنعت عيني مف الغمض 

 
: وقد نظمو بعضيـ شعرًا أنشده الرياشي (5)

مف سره الدىر أف يرى الكبدا 
 

يمشي عمى األرض فمير الولدا 
 
 (.16/62شرح ابف أبي الحديد )
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(: 1)ثـ بيَّف مصداؽ ذلؾ عمى جية التعميؿ، بقولو
. مف خير وشر، ومحمود ومكروه: (حتى كأف شيئًا لو أصابؾ)
. وقع فيَّ وضامني: (أصابن ي)
. با شرؾ وخالطؾ: (وكأف الموت لو أتاؾ)
. باشرني وخالطني: (أتاني)
مف حسف : ))بحاجتؾ أي اىتممت بيا، وفي الحديث (2)اعتنيت: أي أىمَّني، مف قوليـ: (فعناني)

. أي ييمُّو( (إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو
صبلحو ما ييمني مف إصبلح أمري وشأني: (مف أمرؾ ما يعنين ي مف أمر نفسي) . أي مف حالؾ وا 
. عيدت إليؾ ىذا العيد، وأوصيت إليؾ بيذه الوصية: (فكتبت إليؾ كتابي ىذا)
. استظيرت بفبلف عمى األمر إذا استعنت بو عميو: أي مستعينًا، مف قوليـ: (مستظيرًا بو)
فيو في كمتا الحالتيف استعانة واستظيار، وقوة عمى أمرؾ في الديف والدنيا، : (إف أنا بقيت أو فنيت)

نو لكتاب بالغ في استنياض الحكـ الدينية، وغاية في الوصوؿ إلى  صبلح في اآلخرة واألولى، وا  وا 
المنافع األخروية، وال يكاد يبمغ ُكْنِو حالو ويستولي عمى أسراره ويقع في نفسو غاية الوقوع؛ إال مف 
ظفر مف الزىادة وخوؼ اهلل بحظ وافر، وكاف لو في اإلعراض عف الدنيا، واإلقباؿ إلىاآلخرة نصيب 

(. 3)كابر
أصيحابي )): التصغير ىا ىنا إما لمترحـ كقولو عميو السبلـ: (فإني أوصيؾ أي بن ي)



 

 

ما لتقريب ما بينيما مف المنزلة، كقولؾ(4()(أصيحابي . ىذا أصيغر مف ذاؾ: (5)، وا 
. مراقبتو في السر والعبلنية، ومبلزمة أمره بامتثالو والمسارعة في فعمو: (بتقوى اهلل ولزـو أمره)

 __________
(. ب)بقولو، سقط مف  (1)
. أعنيت(: ب)في  (2)
. أي كبير (3)
. أصحابي أصيحابي(: أ)في  (4)
 .كقولو(: ب)في  (5)
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: وقولو تعالى [28:الرعد]{َأاَل ِبِذْكِر المَِّو َتْطَمِئفُّ اْلُقُموبُ }: يشير إلى قولو تعالى: (وعمارة قمبؾ بذكره)
ـْ ِإَلى ِذْكِر المَّوِ } ـْ َوُقُموُبُي َـّ َتِميُف ُجُموُدُى ذاكر اهلل في الغافميف كشجرة : ))، وفي الحديث[23:الزمر]{ُث

مف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي، ومف : ))، وفي حديث آخر(1()(خضراء في وسط اليشيـ
أفضؿ ما قمتو وقالو األنبياء : ))، وفي حديث آخر(2()(ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل أعظـ منو

(. 3()(ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو: قبمي
: فيو وجياف: (واالعتصاـ بحبمو)

 __________
ذاكر اهلل في الغافميف مثؿ الشجرة )): ، وىو بمفظ1/153رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)

 5/54في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات ورقو
(. 54) الباب 1/340، وانظر مسند شمس األخبار 6/181وعزاه إلى حمية األولياء

 إلى مسند أحمد بف 8/270عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)
بسنده عف  (8886)وبرقـ  (8296)وىو في مسند أحمد بف حنبؿ برقـ : قمت. 2/354،405حنبؿ

، 10/154أبي ىريرة مع اختبلؼ يسير في آخره، ورواه مف حديث ابف أبي الحديد في شرح النيج
. إلخ((...إذا ذكرني عبدي في نفسو )): والمفظ في أولو

في موسوعة أطراؼ (( أفضؿ ما قمت أنا والنبيوف مف قبمي ال إلو إال اهلل: ))الحديث بمفظ (3)
، والسنف الكبرى لمبييقي (3585) وعزاه إلى سنف الترمذي 2/68الحديث النبوي الشريؼ 

تحاؼ السادة المتقيف5/117، 4/89،289 ولو )، 1/172، وكشؼ الخفاء5/10، 4/371،373، وا 
 .(فييا شواىد أخر انظرىا ىناؾ
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أف يريد تمسكوا بالديف الذي ىو حبؿ اهلل وامتنعوا بو عف عذابو ، ومنو عصاـ القربة وىما : أحدىما
. الذي ُتْحَمُؿ بو (2)، وىو السير(1)ما تشد بو ِلُتحمؿ

أف يكوف مراده تحفظ بمطؼ اهلل الذي ىو حبمو عمَّا يعرض لؾ مف األمور اليائمة، أخذًا : وثانييما
عصمت الماؿ فانعصـ أي حفظتو فاحتفظ، وأراد في ىذا كمو المجأ إلى اهلل تعالى في كؿ : مف قوليـ

: أموره، واالستناد إليو، وليذا قاؿ بعده
نيا يخشى : (وأي سبب أوثؽ مف سبب بينؾ وبيف اهلل) ألف سائر األسباب كميا منقطع إال ىو، وا 

. إال ما كاف مف جية اهلل تعالى (3)عمييا التغير
لت عميو: (!إف أنت أخذت بو) . في أمورؾ كميا، واعتمدت عميو في كؿ أحوالؾ، وعوَّ
يريد أف إغفالو عف الموعظة إقباؿ عمى الدنيا وىو موت، وتذكيره أحواؿ : (أحي قمبؾ بالموعظة)

. الماضيف واالتعاظ بيـ ىو إقباؿ عمى اآلخرة وىو نفس الحياة
. عف ذكر الدنيا واإلقباؿ عمييا، والتعرض ليا: (وأمتو بالزىادة)
. بالتحقؽ لؤلمر والقطع بو، وأف المقصود ىواآلخرة والعمؿ ليا: (وقوّْه باليقيف)
. باكتساب اآلداب والتخمؽ بيا والمواظبة عمييا: (ونوّْره بالحكمة)
الفقر، : لوال ثبلث ما طأطأ ابف آدـ رأسو)): عف جموحو ونزواتو، وفي الحديث: (وذل مّْو بذكر الموت)

غار والذلة (4()(والمرض، والموت . وىو أعظميا وأىوليا وأدخميا في الصّْ
. سّكنو عمَّا ينزع إليو: (وقرره بالفناء)

سؤاؿ؛ أي قرار لمقمب في ذكر الفناء كما أشار إليو ىاىنا؟ 
 __________

. لمحمؿ(: ب)في  (1)
. الذي يقطع مف الجمد: السير (2)
. التغيير: وفي نسخة أخرى( ب)في  (3)
 في باب إيثار الببلء عمى الرخاء والشدة عمى 108ذكره اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص (4)

 .ولبعضيـ، فذكره بمفظو: النعمة، ولـ يشر إلى قائمو، بؿ اكتفى بقولو
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وجوابو؛ ىو أف اإلنساف إذا تذكر حالو في الفناء فإنو ُيْنِزُع عمَّا يختمج في قمبو مف اإلسراع إلى 
قرره بالفناء، يشير : الدنيا، واإلقباؿ عمييا، ويسكف ما يضطرب في جوانح صدره مف ذلؾ، فميذا قاؿ

. إلى ما ذكرناه
أعرض عميو ليرى مصائب الدنيا بأىميا وأخذىا ألرواحيـ وسمبيا لما في : (وبصّْره فجائع الدنيا)

. أيدييـ مف النعـ والمذات، وتغيرىا عمييـ في كؿ أحواليا
صاؿ الجمؿ يصوؿ إذاغمب وقير، وأراد كف عمى حذر مف قيره وغمبانو، فإف : (وحذّْره صولة الدىر)

. لو صوالت ال ُتَردُّ، ووثبات ال ُتْدَفعُ 
كؿ شيء جاوز الحد في المبالغة فيو فاحش، ومنو الفاحشة ألنيا (: (1)وفحش تقمب الميالي)

: جاوزت الحد في القبح والشناعة، قاؿ طرفة
( 2)عقيمة ماؿ الفاحش المتشدد

 
. أراد الذي جاوز الحد في البخؿ

مف األمـ الماضية والقروف الخالية ممف ترأس وساد، وجمع : (وأعرض عميو أخبار الماضيف)
. الجيوش والعساكر وقاد

، والحوادث (3)مف العقوبات العظيمة، والنوازؿ الباىرة: (وذكّْره بما أصاب مف كاف قبمؾ مف األوليف)
قة . المفرّْ

. فالببلد ُمَدْعَثَرة، واآلثار منطمسة(: وآثارىـ (4)وسر في ببلدىـ)
. مف األفعاؿ، فإنيا مكتوبة محفوظة عمييـ، ما يغادر منيا صغيرة وال كبيرة(: ما فعموا (5)فانظر)

 __________
. وفحش تقمب الميالي واألياـ: وشرح النيج( ب)في  (1)
: ، وصدره2/1057لساف العرب  (2)

أرى الموت يعتاـ الكراـ ويصطفي 
. أي الغالبة مف بيره إذا غمبو (3)
(. ب)ديارىـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
 (.فيما: )، في شرح النيج(ما: )وقولو ىنا(. ىامش في ب)وانظر، : في نسخة (5)

(5/1724 )

 

. مف المساكف الرفيعة، والقصور المشيدة، والمراتب العالية، واألمواؿ والكنوز والذخائر: (وعمَّا انتقموا)
: في القبور واألجداث، ثـ أوضح ذلؾ بقولو: ( وأيف حموا ونزلوا)



 

 

. مف األوالد والبنيف والزوجات واألميات واآلباء: (فإنؾ تجدىـ انتقموا عف األحبة)
. حيث ال أنيس معيـ وال مصاحب يؤنسيـ، في قبور خالية وأماكف وحشة: (وحموا ديار الغربة)
. كالواحد منيـ في الموت والفناء والتغيروالزواؿ: (وكأنؾ عف قميؿ وقد صرت كأحدىـ)
. موضع إقامتؾ: (فأصمح مثواؾ)
أراد وال تجعؿ دنياؾ عوضًا عمَّا يحصؿ لؾ في اآلخرة، فإف الدنيا منقطعة، : (وال تبع آخرتؾ بدنياؾ)

. واآلخرة باقية دائمة
. أراد أف القوؿ فيما ال يعرؼ اإلنساف حالو ىو الجيؿ بعينو: (ودع القوؿ فيما ال تعرؼ)
فإف الخطاب فيما لـ يرد عمى اإلنساف فيو تكميؼ يكوف ال محالة (: تكّمؼ (1)والخطاب فيما ال)

. رمي في العماية، وخبط في الجيالة، وعبث ال فائدة تحتو
. تترؾ السموؾ ليا: (وأمسؾ عف طريؽ)
. إذا كنت ال تأمف وقوعؾ منيا في المحذور في الديف: (إذا خفت ضبللتو)
. عند التحير واالرتباؾ في المكاره العظيمة(: عند حيرة الضبلؿ (2)فإف الوقؼ)
. أىوف مف الخوض في األىواؿ العظيمة وارتكابيا: (خير مف ركوب األىواؿ)
. حض عمى فعمو، وحث عمى اإلتياف بو: (وأمر بالمعروؼ)

 __________
. لـ: في شرح النيج (1)
 .الكؼ: في شرح النيج (2)
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أىؿ المعروؼ في الدنيا ىـ أىؿ )):مف المنسوبيف، والمعزويف إليو، وفي الحديث: (تكف مف أىمو)
(. 1()(المعروؼ في اآلخرة

. ِإْنَو عنو وأبعد غاية البعد: (وأنكر المنكر)
. أي وغيَّره بيدؾ وىو الكؼُّ عنو: (بيدؾ)
. بالنكير عميو، والتعنيؼ عمى مف فعمو: (ولسانؾ)
. المباعدة، وأراد البعد عنو بقدر الطاقة، واإلمكاف منؾ: المباينة ىي: (وبايف مف فعمو بجيدؾ)
القدر الذي يتوجو مف جيتؾ مف حقو مف جياد النفس عمى فعؿ : (وجاىد في اهلل حؽ جياده)

( 3)إلى اهلل تعالى بالعمـ، وجياد (2)الطاعة، وجيادىا عمى االنكفاؼ عف المعصية، والجياد بالدعاء
. أعداء اهلل بالسيؼ، فيذه األوجو كميا جياد

أراد أنؾ ال تخشى فيما يكوف متعمقًا بحؽ اهلل مف أحد مبلمة، فتترؾ : (وال تأخذؾ في اهلل لومة الئـ)



 

 

، ولقد مدح المؤمنيف في جيادىـ بقولو : حؽ اهلل مف أجؿ ما يمحقؾ مف المـو
[. 54:المائدة]{ُيَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو واََل َيَخاُفوَف َلْوَمَة اَلِئـٍ }
الزحمة مف الناس، وأراد اقتحـ األمور : كثرة الماء، والغمرة: الغمرة: (وخض الغمرات إلى الحؽ)

. الشديدة إلى نيؿ الحؽ وبموغو
(. 4)اليحجزؾ عف نيمو ُبْعُد مكاف، وال حزونة طريقة: (حيث كاف)

 __________
المعروؼ معروؼ كاسمو، وأىؿ المعروؼ في الدنيا كأىؿ المعروؼ في : ))الحديث بمفظ (1)

بسنده عف الوليد بف صالح  (502) برقـ 628أخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص( (اآلخرة
 إلى 4/12وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (انظر تخريجو فيو)

، وحمية 8/361، ومصنؼ ابف أبي شيبة7/262،263، ومجمع الزوائد1/124المستدرؾ
.  وعزاه أيضًا إلى غيرىا مف المصادر9/319األولياء

. الدعاء(: ب)في  (2)
. وجاىد، ولعمو تحريؼ(: ب)في  (3)
 .طريؽ(: ب)في  (4)
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مف يرد اهلل بو خيرًا يفقيو في )): تفيَّـ ما ييمؾ ويعنيؾ مف أمره، وفي الحديث:(وتفقَّو في الديف)
(. 3)معالمو، ويرشده إلى طرائقو (2)أي يعمّْمو (1()(الديف

د نفسؾ الصبر عمى المكروه) أراد تعويد النفس وتمرينيا عمى احتماؿ األذى، وتحمؿ المكاره : (وعوَّ
الصبر أعظـ جنود )): فإف ذلؾ يقود إلى كؿ خير، وفيو التشبُّو بأخبلؽ النبوة، وفي الحديث

. ألنو يغمب بو كؿ مف قاومو، وأراد المكر بو (4()(المؤمف
. تكمُّؼ الصبر: التصبُّر ىو: (ونعـ الخمؽ التصبُّر)

 __________
 بسنده يبمغ إلى عبد اهلل بف عباس، 1/47أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

، ولمحديث مصادر كثيرة جدًا انظرىا ((ويميمو رشده)):  بسنده عف عبد اهلل، بزيادة في آخره46وص
. 8/616في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

. يعمّْـ(: أ)في  (2)
. طريقو(: ب)في  (3)
 مف حديث لئلماـ عمي عميو 1/68أخرج قريبًا منو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (4)



 

 

العمـ ): قاؿ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ: السبلـ، أخرجو بسنده عف عباس بف بزيغ األزردي قاؿ
إلى آخر الحديث،  (...خميؿ المؤمف، والعقؿ دليمو، والحمـ وزيره، والرفؽ قيده، والصبر أمير جنوده

 مع اختبلؼ يسير، ولـ ينسبو لقائؿ معيف بؿ 11/203وروى مثمو ابف أبي الحديد في شرح النيج 
 .وفي الخبر، فذكر الخبر بمفظ المرشد باهلل: قاؿ

(5/1727 )

 

التصبُّر كنٌز مف : ))، وفي الحديث(1)((الصبر، والسماحة)): وسئؿ عميو السبلـ عف اإليماف؟ فقاؿ
(. 2()(كنوز البر

: الصبر في القرآف عمى ثبلثة أوجو: وعف ابف عباس رضي اهلل عنو
. صبر عمى أداء الفرائض هلل ولو ثبلث مائة درجة

. وصبر عف محاـر اهلل، ولو ثبلث مائة درجة
(. 3)وصبر في المصيبة عند الصدمة األولى ولو تسعمائة درجة

 __________
 بسنده عف جابر بف عبد اهلل 2/194أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

وعزاه إلى أمالي السماف، وىو في شرح  (134) الباب 2/136األنصاري، ورواه في شمس األخبار 
 إلى 5/378 وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 11/203النيج البف أبي الحديد 
، ومسند 11/33، ومصنؼ ابف أبي شيبة1/59، ومجمع الزوائد لمييثمي4/385مسند أحمد بف حنبؿ

تحاؼ السادة المتقيف3/6الربيع بف حبيب لى غيرىا مف المصادر9/5، 8/171، وا  .  وا 
 4/378في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي(( الصبر كنز مف كنوز الجنة: ))الحديث بمفظ (2)

، وكشؼ الخفاء 4/60، والمغني عف حمؿ األسفار لمعراقي9/5وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف
لى غيرىا2/27 .  وا 
، 317أورد خبر ابف عباس القاضي العبلمة محمد بف مطير الغشـ في رضا رب العباد ص (3)

وصبر عف محاـر اهلل ولو ثبلثمائة درجة، فالعبارة في رضا رب : وفيو اختبلؼ عما ىنا في قولو
وصبر عمى محاـر اهلل ولو ستمائة درجة، وقوؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما ىو مف مضموف : العباد

حديث نبوي شريؼ ورد عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، رواه القاضي العبلمة عمي بف حميد 
 .، عف عمي عميو السبلـ134-2/133القرشي في مسند شمس األخبار 

(5/1728 )

 



 

 

ف نفَّس اهلل لي في الميمة، وزاد لي في األجؿ ذكرت حقيقة الصبر وأسبابو، وكيفية اكتسابو، في  وا 
لمصادقعميو السبلـ، في عمـ التصوؼ، وسموؾ طريؽ اآلخرة، فالنية  (المصباح)شرحي لكتاب 
(. 2)بمعونة اهلل تعالى (1)صادقة في ذلؾ

أراد فّوضيا في التدبير إليو، وال تكمّْؼ نفسؾ ما ال (: نفسؾ في األموركميا إلى إليؾ (3)ألجئ)
. ، فيو كافيؾ في ذلؾ كمو(4)تطيقو مف تدبيرىا

. ال يمكف الوصوؿ إليو: (فإنؾ تمجئيا إلى كيؼ حريز)
. لؾ عف كؿ محذور:(ومانع)
. ال يضاـ وال ييضـ مف كاف ناصرًا لو: (عزيز)
أراد أنؾ إذا سألت اهلل مسألة، فمف آداب الدعاء فييا ىو اإلخبلص : (وأخمص في المسألة لربؾ)

فييا، والعمـ بأنو ال قضاء ليا إال مف جيتو، وال يقدر عميو أحد سواه، أو أراد إذا سألت مسألة مف 
إذا سأؿ اهلل أحدكـ مسألة فميجـز فيما )): جية اهلل فاقطع واجـز وال تردد نفسؾ، وفي الحديث

(. 6(()فيو (5)يسأؿ
. لمف يحب: (فإف بيده العطاء)

 __________
(. ب)في ذلؾ، سقط مف  (1)
(. أ)تعالى، سقط مف  (2)
. إلخ...وألجئ نفسؾ في أمورؾ كميا : وشرح النيج( ب)في  (3)
. مف تدبيرؾ(: ب)في  (4)
. يسألو(: ب)في  (5)
:  بسنده إلى أنس قاؿ1/223لمحديث شاىد أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (6)

الميـ، إف شئت : إذا دعا أحدكـ فميعـز بالدعاء، وال يقوؿ)): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
الميـ اغفر لي إف شئت، : إذا دعا اهلل أحدكـ فبل يقؿ: ))، وبمفظ((فأعطني فإف اهلل ال مستكره لو

رواه في مسند شمس ( (ولكف ليعـز المسألة ويعظـ الرغبة، فإف اهلل تعالى ال يتعاظـ شيء أعطاه
 .وعزاه إلى أمالي قاضي القضاة، وانظر تخريجو فيو (59) الباب 1/361األخبار 

(5/1729 )

 

َما َيْفَتِح المَُّو ِلمنَّاِس ِمْف َرْحَمٍة َفبَل ُمْمِسَؾ َلَيا َوَما ُيْمِسْؾ َفبَل }: لمف يريد، قاؿ اهلل تعالى: (والحرماف)
. أبداً  [2:فاطر]{ُمْرِسَؿ َلُو ِمْف َبْعِدهِ 

. كميا (1)يروى بالخاء أي اطمب الخيرة مف اهلل تعالى في جميع أمورؾ: (وأكثر االستخارة)



 

 

(. 2)((أف الرسوؿ عميو السبلـ كاف يمقننا االستخارة؛ كما يمقننا السورة مف القرآف)): وفي الحديث
ما تستجير باهلل في جميع أحوالؾ مف ميمات الديف والدنيا؛ فإنو ال  (3)وبالجيـ أيضًا، وأراد وأكثر

. ُتْسَتْدَفُع الببليا إال بمطفو وحفظو
. تحققيا وتعقَّؿ ما تضمنتيا: (وتفيـ وصيت ي)
. ذىب عف الشيء َصْفحًا إذا أعرض عنو(: صفحاً  (4)وال تذىبف عنؾ)
. صاحبو وظيرت فيو عبلماتو: (فإف خيرالقوؿ ما نفع)

 __________
. األمور(: ب)في  (1)
بسنده عف عبد اهلل بف موسى بف  (356) برقـ 337-336أخرج اإلماـ أبو طالب في أماليو  (2)

كاف رسوؿ ): قاؿ“ عبد اهلل بف الحسف بف الحسف، عف أبيو، عف جده، عف أبيو، عف جده، عف أبيو 
الحديث، (....اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يعمـ أصحابو االستخارة كما يعمميـ السورة مف القرآف 

.  ببلغاً 2/532ورواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ في األحكاـ
. أكثر بغير واو(: ب)في  (3)
 .وشرح النيج( ب)عنؾ، زيادة في  (4)

(5/1730 )

 

( 1)[عميو السبلـ]صاحبو في دينو والدنياه، وليذا فإف الرسوؿ : (واعمـ أنو ال خير في عمـ ال ينفع)
أعوذ بؾ مف عمـ ال َيْنَفُع، ومف : ))يقوؿ في دعاءه (2)كاف يعوذ باهلل مف العمـ الذي ال ينفع، فكاف

(. 3()(قمب ال َيْخَشُع، ومف عيف ال َتْدَمُع، ومف دعاء ال ُيْسَمُع، أعوذ بؾ مف شرّْ ىذه األربع
؛ فإنو ال ينتفع بو صاحبو، : (وال ُيْنَتَفُع ِبِعْمـٍ ال َيحؽُّ َتَعمُُّموُ ) أراد أف كؿ ما ال يجب تعمُّمو مف العمـو

. وعمى ىذا يكوف أنفع العمـو أوجبيا فرضًا، وأعظميا وجوباً 
: ثـ حثَّو بعد ذلؾ عمى فعؿ خصاؿ ينتفع بيا، بقولو

عممت ورأيت يجوز الجمع فييا بيف : أفعاؿ القموب نحو(: ، لما رأيتن ي قد بمغت سناً (4)أي بن ي)
. أكبر العمر: رأيتني وعممتني، وأراد أني قد كبرت، والسفُّ : ضميري الفاعؿ والمفعوؿ، فتقوؿ

. ُضْعفًا كمما دخمت في السفّْ ونقصت أيامي: (ورأيتن ي أزداد َوْىناً )
. عاجمت: (بادرت)
: الخمة مف خير أو شر، قاؿ الكميت: الخصمة ىي(: (5)بوصيت ي إياؾ خصاالً )

سبقت إلى الخيرات كؿ مناضؿ 
 



 

 

( 6)وأحرزت بالعشر الوالء خصاليا
 
. يسبؽ عميَّ الموت: (منيا أف يعجؿ بي أجمي)
. أظيره لؾ وأحثؾ عمى فعمو: (دوف أف أفضي إليؾ بما في نفسي)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. وكاف(: ب)في  (2)
أف النبيصمى : بسنده يبمغ بو إلى أنس (343) برقـ 332أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (3)

الميـ، إني أعوذ بؾ مف عمـ الينفع، وقمب ال يخشع، )): اهلل عميو وآلو وسمـ كاف يدعو بيذه الدعوات
(. (الميـ، إني أعوذ بؾ مف ىؤالء األربع: ودعاء ال يسمع، ونفس ال تشبع، ثـ يقوؿ

. إلخ...أي بني، إني لما رأيتني : في شرح النيج (4)
. بادرت بوصيتي إليؾ وأوردت خصااًل منيا قبؿ أف يعجؿ بي أجمي: في شرح النيج (5)
 .1/842لساف العرب  (6)

(5/1731 )

 

. بالضعؼ والوىف(: أنقص في رأيي (1)وأف)
. باليزاؿ والشيخوخة واليـر: (كما نقصت في جسمي)
. بعض األىواء الغالبة: (أو يسبقن ي إليؾ بعض غمبات اليوى)
. ما يفتتف بو اإلنساف مف خير يميي أو شر أو غير ذلؾ مف الببلوي: (وِفَتف الدنيا)
. كالبعير الذي صار فحبًل غير ذلوؿ ال يطاؽ عميو: (فتكوف كالصعب النفور)
نما قمب الحدث) . الصغير مف الرجاؿ: (وا 
. عف سائر النباتات الطيبة: (كاألرض الخالية)
. نبت فييا عمى أحسف ىيئة وأجمميا وأحمدىا في المنظر والمرأى: (ما ألقي فييا مف شيء َقِبمُتوُ )
. بالتذكير والموعظة: (فبادرتؾ باألدب)
. ، فبل يقبؿ شيئًا منيا(2)عف قبوؿ المواعظ: (قبؿ أف يقسو قمبؾ)
. أي عقمؾ بغيرىا مما ال فائدة فيو وال منفعة وراءه: (ويشتغؿ لبؾ)
. بادرتؾ مف أجؿ أف تستقبؿ: تعميؿ لقولو: (لتستقبؿ)
. أعبله وأقواه وأعظمو تبصرة في األمور: (بجد رأيؾ مف األمر)
ما ىذه موصولة في موضع نصب عمى المفعولية، أي (: (4)أىؿ التجارب بغيتو (3)ما كفاؾ)



 

 

. تستقبؿ ما قد فرغ أىؿ الخبرة عف طمبو وتحصيمو
(. 5)الخبرة فيو والتحقؽ بحالو: (وتجربتو)
: لتستقبؿ، أو رفع عمى االستئناؼ، أي وأنت تكوف: نصب عطفًا عمى قولو: (فتكوف)

 __________
. أو أف: في شرح النيج (1)
. الموعظة(: ب)في  (2)
. ما قد كفاؾ: في شرح النيج (3)
. تعبو(: ب)في  (4)
 .لحالو(: ب)في  (5)
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؛ ألنيا تثقؿ اإلنساف وتتعبو، (1)الُخرج: المؤونة فعولة مف األْوف، وىو: (قد كفيت مؤونة الطمب)
، تيمز وال تيمز، وأراد أنؾ تكفى ثقؿ الطمب (2)((تكوف المعونة عمى قدر المؤونة)): وفي الحديث

. وكمفتو
. المسالمة، وأراد أنؾ قد سولمت مف عبلج أىؿ التجارب: المعافاة ىي: (وعوفيت مف عبلج التجربة)
أراد فجاءؾ عمى سيولة مف غير مشقة وعبلج، ما قد كنَّا نعالج : (فأتاؾ مف ذلؾ ما قد كنا نأتيو)

. ويشؽُّ عمينا مقاساتو وتعبو
. أي اتضح: (واستباف لؾ)
. ما كاف مظممًا عمينا عند طمبو وتحصيمو(: (3)ما ربما أظمـ عمينا فيو)
ف) . مف األمـ والقروف(: لـ أكف عمرت عمر مف كاف قبمي (4)أي بن ي، وا 
. الحسنة والسيئة: (فقد نظرت في أعماليـ)
. قصصيـ وسيرىـ: (وفكرت في أخبارىـ)

 __________
. وعاء يوضع فيو المتاع أو غيره: الُخرج بالضـ (1)
في موسوعة أطراؼ الحديث (( إف المعونة تأتي مف اهلل لمعبد عمى قدر المؤونة: ))الحديث بمفظ (2)

( 15993)، وكنز العماؿ برقـ4/324، وعزاه إلى مجمع الزوائد3/252النبوي الشريؼ 
_ .، إلى غيرىا مف المصادر3/64، والترغيب والترىيب لممنذري992، ومسند الشياب(16129)و

، رواه القاضي العبلمة عمي ((إف المعونة تأتي العبد مف اهلل عمى قدر مؤنتو)): وىو بمفظ: قمت_… 
وعزاه إلى مسند  (153) في الباب 2/223بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند شمس األخبار 



 

 

أخرجو الحكيـ، والبزار، والحاكـ في الكنى، والبييقي في : الشياب، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو
 ((إف الصبر يأتي مف اهلل عمى قدر المصيبة)): الشعب عف أبي ىريرة، بمفظو وزيادة في آخره وىي

. انتيى. وصححو السيوطي
. منو: في شرح النيج (3)
ف لـ أكف: وفي شرح النيج( ب)في  (4)  .إلخ...أي بني، إني وا 

(5/1733 )

 

. أماكنيـ التي عمروىا ومساكنيـ التي زخرفوىا، وطرقيـ التي سمكوىا: (وسرت في آثارىـ)
. كالواحد منيـ في تحققيا وتبينيا: (حتى عدت كأحدىـ)
. عما ذكره مف أنو كالواحد منيـ (1)إضراب: (بؿ)
. قرع سمعي وتحققتو مف أحواليـ كميا: (كأني بما انتيى إلّي مف أمورىـ)
. في شدة التحقؽ وعظـ التبصر: (قد عمرت مع أوليـ إلى آخرىـ)
. خيره مف شره، فأخذت ماىو خير، وتركت ما ىو شر: (فعرفت صفو ذلؾ مف كدره)
. وما يضر مف ذلؾ وما يكوف نافعًا منو(: (2)ونفعو مف ضره)
. أعظمو وأسناه، وأحسنو موقعاً (: (3)فاستخمصت لؾ مف كؿ أمر جميمو)
. طمبت لؾ مف ذلؾ أجممو وأحمده: (وتوخيت لؾ جميمو)
. ما يكوف مجيواًل مف أموره، ال يعرؼ حالو: (وصرفت عنؾ مجيولو)
. وعرفت وقت ما أىمني مف إصبلح حالؾ وأمرؾ(: عناني مف أمرؾ (4)ورأيت حيف)
: المحبة، والمشفؽ: ما ىذه موصولة في موضع رفع فاعمة لعناني، والشفقة: (ما يعن ي الوالد الشفيؽ)

. المحب لما يوده
: جمعتو، قاؿ اهلل تعالى: أجمعت أمري إذا عزمت عميو، وال يقاؿ: يقاؿ: (وأجمعت عميو مف أدبؾ)
ـْ َوُشَرَكاَءُكـْ } أجمعت شركائي حكاه : ، أي وادعوا شركاؤكـ؛ ألنو ال يقاؿ[71:يونس]{َفَأْجِمُعوا َأْمَرُك

. الكسائي
. أي األدب، والتثقيؼ مني: (أف يكوف ذلؾ)
. أي في أوؿ أوانو: (وأنت مقبؿ العمر)
(. 6)أي ذو إقباؿ منو وُبَمْيِنَية(: الدىر (5)مقتبؿ)
. عما يعرض ليا ويشوش حاليا وأمرىا: (ذو نية سميمة)

 __________
. أضرب(: ب)في  (1)



 

 

. مف ضرره: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
(. ىامش في ب. )نخيمتو: نخيمو، وفي نسخة أخرى: في نسخة (3)
. حيث: في شرح النيج (4)
. ومقتبؿ: مقبؿ، وفي شرح النيج(: ب)في  (5)
 (.1524القاموس المحيط ص. )ىو في ُبَمْيِنَيٍة مف العيش بضـ الباء أي سعة ورفاىية (6)
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. عف المكدرات والعوارض: (ونفس صافية)
أوؿ ما أضعو في صدرؾ ىو فيـ كتاب اهلل تعالى، وفيـ : (وأف أبتدئؾ بتعميـ كتاب اهلل وتأويمو)

. تأويمو فيما كاف منو مفتقرًا إلى التأويؿ
فيـ مصالحيـ فييا: (وشرائع اإلسبلـ) . التي شرعيا اهلل لخمقو، وعرَّ
. ما حكـ منيا وفرض (وأحكامو)
. ومعرفة ما أحمَّو لعباده، وحظره عمييـ: (وحبللو وحرامو)
ال أعدؿ عما ذكرتو مف العمـو إلى غيرىا لما في ذلؾ مف المصمحة : (ال أجاوز ذلؾ بؾ إلى غيره)

. العامة
. الخوؼ، وأراد أني أتخوؼ عميؾ أف يمتبس عميؾ: اإلشفاؽ ىا ىنا ىو: (ثـ أشفقت أف يمتبس عميؾ)
يريد اختبلفيـ في ىذه المذاىب وميميـ إلى ىذه األىواء، : (ما اختمؼ الناس فيو مف أىوائيـ وآرائيـ)

اآلراء، وغرضو بذلؾ اختبلفيـ في الديانات، ومسائؿ االعتقاد مما يكوف الحؽ  (1)واستحداثيـ ليذه
فيو واحدًا ومما يعظـ فيو الخطر، ويحصؿ بسببو اليبلؾ في ىذه المسائؿ اإلليية، واالعتقادات 

. الدينية
. أراد أف تقع في مثؿ ما وقعوا فيو مف المبس واختبلؼ اآلراء: (مثؿ الذي التبس عمييـ)
. اإلشارة إلى ما ذكره أواًل مف األمر الممتبس: (فكاف إحكاـ ذلؾ)
فعمت ىذا عمى كره أي مشقة، : المشقة، يقاؿ: الكره بالضـ والفتح ىو: (عمى ما كرىت مف تنبييؾ)

. وغرضو فكاف إحكاـ ذلؾ مف جيتي عمى ما يمحقني مف المشقة بترؾ تنبييؾ في ذلؾ
(. 2)أي مف أجمو وسببو: (لو)
. أعظـ إلّي محبة مف تسميمؾ: (أحب إلّي مف إسبلمؾ)
أف تكوف ىالكًا مع مف ىمؾ فيو، واتبع رأيو ولـ يعوؿ عمى حجة : (إلى أمر ال آمف عميؾ فيو اليمكة)

. واضحة، وال كتاب منير
. إذا فعمت لؾ ذلؾ: (ورجوت)



 

 

. يريد األمر الذي تخوض فيو: (أف يوفقؾ اهلل فيو)
 __________

. بيذه: في نسخة أخرى (1)
 .وبسببو(: ب)في  (2)
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. لما قضاه لؾ مف الرشد مف جيتو: (لرشدؾ)
. يدلؾ: (وأف ييديؾ)
. لمطريؽ المستقيمة التي تقصدىا: (لقصدؾ)
. لتكوف إمامًا لؾ في أمورؾ، وعونًا لؾ عمى مصالحؾ الدينية: (فعيدت إليؾ وصيت ي ىذه)
. أعظـ ما أحبو وأريد لؾ أخذه منيا(: بن ي أف أحب ما أنت آخذ بو مف وصيت ي ىذه (1)واعمـ أي)
. اتقاه ومراقبتو في األمور كميا: (تقوى اهلل)
تأدية ىذه األمور المفترضة مف جية اهلل تعالى، فإف ىذه : (واالقتصار عمى ما فرضو اهلل عميؾ)

الفروض مصالح عظيمة، وحاليا عند اهلل عظيـ، وليذا وعد عمى فعميا الجنة، وأوعد عمى تركيا 
. النار

يريد بيذا مف كاف مف ولد إسماعيؿ مف األنبياء (: مف آبائؾ (2)واألخذ بما مضى عميو األولوف)
. وأىؿ الصبلح منيـ، فإف األخذ بطرائقيـ فيو النجاة ال محالة

ممف كاف سالكًا لطريؽ الصبلح مف أوالد ىاشـ، ويحتمؿ أف يريد بذلؾ : (والصالحوف مف أىؿ بيتؾ)
. نفسو عميو السبلـ، فإف االقتداء بو واالىتداء بيديو ىي الطريقة الحسنى، والمنقبة المثمى

. لـ يتركوا أنفسيـ: (فإنيـ لـ َيَدُعوا)
. في خواص دينيـ وما يتعمؽ بتكاليفيـ(: ألنفسيـ كما أنت ناظر (3)أف نظروا)
. فيما يعنييـ أمره مف ذلؾ: (وفكروا كما أنت مفكر)
أراد فرجع األمر في عاقبة أمرىـ إلى األخذ بما تحققوه (: ذلؾ إلى األخذ بما عرفوا (4)فردىـ آخر)

. وعقموه
. أراد وترؾ الخوض فيما ال حاجة ليـ فيو، وال غرض ليـ فيو: (واإلمساؾ عما لـ يكمفوا)

 __________
. واعمـ يابني: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
(. ىامش في ب. )أولوؾ: في نسخة (2)



 

 

. أف ينظروا(: ب)في  (3)
 .أجر(: ب)في  (4)
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الكراىة، وأراد فإف كرىت نفسؾ قبوؿ ترؾ الخوض في : اإلباء ىو: (فإف أبت نفسؾ أف تقبؿ ذلؾ)
مذاىب الناس، واالطبلع عمى ما ىـ عميو في ىذه االعتقادات، والدرية بأحواليـ فييا ولـ تقؼ عمى 

. غرضؾ
. تحيط بما أحاطوا بو، وتدرؾ غوره: (دوف أف تعمـ كما عمموا)
. إدراكؾ لو بعمـ ودراية: (فميكف طمبؾ ذلؾ بتفّيـ)
. شيئًا فشيئًا، وافعؿ ما قمتو لؾ، وأشرت إليؾ بو (1)ومعرفتو: (وتعمُّـ)
اليمكة، وأراد مف غير أف تكوف ىالكًا في اتباع الشبيات واقتفاء آثارىا : الورطة: (ال بتورط الشبيات)

. وسموؾ مناىجيا
ارتفاعيا وكثرتيا، والمعنى في ىذا ىو أنؾ إذا أردت الخوض في مذاىب (: الخصومات (2)وعمو)

. الناس فاحبس نفسؾ عمى تقوى اهلل والورع، وال ترسميا في ىواىا فتيمؾ، وتقع في المتالؼ
. اإلشارة إلى خبلؼ الناس: (وابدأ قبؿ نظرؾ في ذلؾ)
. اإلعانة منو في كؿ أحوالؾ، وأمورؾ (3)بطمب: (باالستعانة بإليؾ)
وأف تكوف راغبًا إليو في تحصيؿ المطؼ لؾ بموافقة الحؽ مف ذلؾ، (: في توفيقؾ (4)والرغبة إليو)

. ومطابقتو
. واسأؿ منو أف يوفقؾ لترؾ ما يشوب دينؾ، أو ترؾ كؿ خصمة شائبة لو أيضاً : (وترؾ كؿ شائبة)
. أدخمتؾ في الشبيات، وأورطتؾ في كؿ عظيمة وىمكة: (أولجتؾ في شبية)
. أو كانت مسممة لؾ إلى ضبللة عف الحؽ ومخالفة لو إلى الباطؿ: (أو أسممتؾ إلى ضبللة)
. عف كدورة التعصب، وماؿ عف اتباع اليوى: (فإذا أيقنت أف قد صفا قمبؾ)
عطائو: (فخشع) . وكاف خاشعًا هلل متواضعًا لقبوؿ الحؽ وا 
َـّ رأيؾ) . في تقوى اهلل: (وت
. عمى فعميا واالحتكاـ ليا: (واجتمع)

 __________
. إلخ...وتذكَّر ومعرفتو(: ب)في  (1)
. وعمؽ: في شرح النيج (2)



 

 

. لطمب(. أ)في  (3)
 .إليو، زيادة في شرح النيج (4)
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. ليس متفرقًا إلى جيات مختمفة وشعوب متشتتة: (وكاف ىمؾ في ذلؾ ىمًا واحداً )
يريد أنؾ تأخذ بما عرفت مف األمور كميا، وتمسؾ القوؿ عما ال تعرفو، : (فانظر فيما فسرت لؾ)

. سبلمة عف كؿ محذور في الديف، وأمف مف الوقوع في الميالؾ (1)ففي ىذا
ف لـ يجتمع لؾ ما تحب مف نفسؾ) . ولـ تممكيا عند الخوض، ولـ تكف آمنًا عمييا في ذلؾ: (وا 
. فما أديا إليو فاعمؿ بو مف غير مخالفة(: فكرؾ ونظرؾ (2)وفراغ)
: فيو وجياف: (واعمـ أنؾ إنما تخبط العشواء)

. أف يريد أنؾ بمخالفتي فيما أمرتؾ بو، ونييتؾ عنو: أحدىما
أف يكوف مراده أنؾ إف نظرت في مذاىب الناس وما ىـ عميو مف الخبلؼ مف غير تثبت : وثانييما

وتسديد مف اهلل، فإنما تخبط العشواء، وىو مثؿ فيمف ال يكوف مف أمره عمى بصيرة، وأصمو مف سير 
. الناقة التي ال تبصر، وانتصابو عمى المصدرية

. اليبلؾ، وغرضو أف تقع في الظممات وىي األمور الممتبسة: الورطة: (وتتورط الظمماء)
يريد وليس يطمب الديف مف كاف خابطًا في أموره عمى غير بصيرة : (وليس طالب الديف مف خبط)

. فييا
. مف الضبلالت والوقوع في العمايات (3)فيو ما ليس فيو: (أو خمط)
. وأقـو لمديف ال محالة (4)في الطريقة: (واإلمساؾ عف ذلؾ أمثؿ)
. أحط بيا حقيقة، وكف عارفًا بيا: (فتفيـ يا بن ي وصيت ي)
الَِّذي }: أنو إلو واحد، كما أشار إليو تعالى بقولو: (واعمـ أي بن ي أف مالؾ الموت ىو مالؾ الحياة)

[. 2:الممؾ]{َخَمَؽ اْلَمْوَت َواْلَحَياةَ 
. الموجد لؤلجساـ وجميع العالـ ىو القابض ألرواحيا، والمتولي لذلؾ: (وأف الخالؽ ىو المميت)

 __________
. فيذا إسبلمو(: ب)في  (1)
. فراغ(: أ)في  (2)
(. ىامش في ب)منو : في نسخة (3)
 .الطريؽ(: ب)في  (4)
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. ، والمبطؿ لنظاميا(1)ليا والمعدـ لتأليفاتيا: (وأف المفن ي)
. ليا عمى حقائقيا وتفاصيؿ أحواليا: (ىو المعيد)
بجميع أنواع الببليا مف الغنى والفقر، واأللـ والغـ وسائر الشرور والمصائب في : (وأف المبتمي)

. العالـ
. فييا كميا، والصارؼ ليا أجمع: (ىو المعافي)
. تنتظـ أحواليا ويحصؿ المقصود منيا في الحكمة(: لتستقر (2)وأف الدنيا ما كانت)
: َطَبَعَيا(: (3)إال عمى ما جعميا اهلل تعالى)
. وجعؿ أحواليا منتظمة فيو: (عميو)
ما بالنعماء في حالة واالبتبلء في : (مف النعماء واالبتبلء) أراد بالنعماء عمى قـو واالبتبلء آلخريف، وا 

. حالة أخرى
. يريد والمجازاة بالخير والشر في اآلخرة: (والجزاء في المعاد)
. مف ىذه األحواؿ واالختبلفات العظيمة: (وما شاء)
يحيط بو عمـ عالـ وال تستولي عميو معرفة عارؼ، وفي كبلمو ىذا إشارة إلى أف : (مما ال ُيعمـ)

أحواؿ العالـ ال تنتظـ إال بما ذكره مف إثبات الصانع، وعدلو وحكمتو والرغبة في الثواب، والرىبة مف 
ثبات المعاد األخروي . العقاب، وا 

. مما ذكرتو لؾ وأوضحتو: (فإف أشكؿ عميؾ شيء مف ذلؾ)
لـ تحط بو عممًا، وال بمغت كنو حالو  (4)أراد فاتيـ فيو نفسؾ، وأنو: (فاحممو عمى جيالتؾ بو)

. وحقيقتو
 __________

. لتأليفيا(: ب)في  (1)
(. ب)وأف الدنيا لـ تكف لتستقر، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. فييا(: ب)في  (3)
 .وأنؾ لـ تحط(: ب)في  (4)

(5/1739 )

 



 

 

أراد ال تأخذؾ أنفة في أنؾ تجيؿ أكثر األمور، فإنؾ (: أوؿ ما خمقت جاىبًل ثـ ُعمّْمت (1)فإنؾ)
ـْ ِمْف }: (3)، ثـ عممؾ اهلل بعد ذلؾ كما قاؿ تعالى(2)مولود عمى الجيالة وعدـ العمـ َوالمَُّو َأْخَرَجُك

ـُ السَّْمَع َواأَلْبَصارَ  ـْ اَل َتْعَمُموَف َشْيئًا َوَجَعَؿ َلُك . ،[78:النحؿ]{ُبُطوِف ُأمََّياِتُك
إخبار عف كثرة الجيؿ باألمور في معرض التعجب مف ذلؾ : (وما أكثر ما تجيؿ مف األمور)

. واالستطراؼ لو
. فبل تجد سبيبًل إلى حمو وكشفو: (ويتحير فيو رأيؾ)
. تذىب عنو بصيرتؾ وعقمؾ: (ويضؿ فيو بصرؾ)
. بإلياـ اهلل لؾ وداللتؾ عميو مف جيتو(: (4)ثـ تبصره بعد)
ما امتنع بألطافو عف كؿ ما تكره : (فاعتصـ بالذي خمقؾ ورزقؾ) إما تمسؾ بو في جميع أمورؾ، وا 

(. 5)مف األمور وتحذر
. أقاـ صورتؾ وعدؿ قوامؾ وأحكـ خمقؾ: (وسواؾ)
ما تذلمؾ وتصاغرؾ: (وليكف لو تعبدؾ) . إما مصرؼ عبادتؾ، وا 
ليو رغبتؾ) . في جميع األمور العظيمة، وتحصيميا واكتسابيا: (وا 
. أي ال تخؼ أحدًا غيره، وال تراقبفَّ أحدًا سواه: (ومنو شفقتؾ)
. يخبر عنو مف األخبار الغيبية واألسرار الحكمية(: (6)واعمـ يا بن ي أف أحدًا لـ ينبئ عف اهلل تعالى)
فإنو نصح في ذلؾ غاية النصح، وأبمغ نياية (: صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (7)كما أنبأ عنو الرسوؿ)

. الببلغ، ولـ يكتـ شيئًا مما ينفع الخمؽ، ويقربيـ إلى النجاة، ويكوف طريقًا ليـ إلى الجنة
 __________

(. ذكره في ىامش ب)إلخ، ...فإنؾ كنت أوؿ : في نسخة (1)
(. ب)وعدـ العمـ، سقط مف : قولو (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
. بعد ذلؾ: في شرح النيج (4)
(. ب)وتحذر، سقط مف : قولو (5)
. سبحانو: ، وفي شرح النيج(ب)تعالى، زيادة في  (6)
 .كما أنبأ عميو نبينا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: في شرح النيج (7)
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. القـو ليطمب ليـ الكؤل (1)الذي يبعثو: الرائد ىو: (فارض بو رائداً )
لى النجاة قائداً ) . أراد وىاديًا إلى كؿ خير مما يكوف فيو نجاة لؾ: (وا 



 

 

. أي لـ أقصر في نصحؾ وال منعتؾ منو شيئاً : (فإني لـ آلؾ نصيحة)
ف اجتيدت (2)وأنؾ لـ) أي ال تبمغ غاية في النظر لنفسؾ إال وأنت (: تبمغ في النظر لنفسؾ وا 

. مقصر فييا فبل تبمغ
. في األمور الدينية، واآلداب الدنيوية: (مبمغ نظري لؾ)
. ثاف مشارؾ لو في الوحدانية: (واعمـ يا بن ي أنو لو كاف لربؾ شريؾ)
أنبياؤه يدعونؾ إليو، ويعرفونؾ حالو، وما أمر بو ونيى عنو، كما كاف ذلؾ في حؽ : (ألتتؾ رسمو)

اهلل تعالى، وىذه إشارة منو إلى برىاف عقمي عمى أنو ال ثاني مع اهلل تعالى، وتقريره عمى مثاؿ ما 
قالو ىو أف اهلل تعالى لو كاف معو إلو آخر لكاف داعي اإلحساف متوفرًا مف جيتو إلى اإلحساف إلى 
الخمؽ، والتفضؿ إلييـ، فكاف مف حقو بعثة الرسؿ إلى خمقو؛ ليكوف متفضبًل عمييـ بيذه التكاليؼ، 

حراز النعيـ المقيـ بيا، فإذا كاف داعي اإلحساف  وينعـ بيا عمييـ ليحصؿ ليـ بيا الفوز في اآلخرة، وا 
متوفرًا بحيث ال مانع لو عنو وجب فعمو، فمما لـ يفعمو دؿ عمى بطبلنو وزوالو، وأنو ال إلو إال إلو 

. واحد
وىذه منو إشارة إلى برىاف آخر عقمي، وىو أف اهلل تعالى لو كاف معو : (ولرأيت آثار ممكو وسمطانو)

كماؿ حياتيـ، ليمتذوا بيا، ويصموا بيا  إلو آخر لكاف داعيو متوفرًا إلى اإلحساف إلى الخمؽ بخمقيـ وا 
إلى إدراؾ ىذه المنافع، ولف يتـ ذلؾ إال بإيجاد عوالـ غير ىذه العوالـ ليكوف داللة عميو، وليكوف 

. معيا منعمًا متفضبًل، فمما لـ يكف شيء مف ذلؾ دؿ عمى بطبلنو وزوالو
 __________

. بعثو(: ب)في  (1)
 (.ب)لف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
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وىذه أيضًا إشارة إلى برىاف عقمي، وىو أف اهلل تعالى لو كاف معو إلو : (ولعرفت أفعالو وصفاتو)
آخر لوجب أف يكوف عالمًا قادرًا، حكيمًا في أفعالو، ولو كاف األمر كذلؾ لوجب أف يدلنا عمى ىذه 

. األفعاؿ داللة لتكوف حاصمة بالبرىاف العقمي في حقو ليكوف إليًا ألجؿ اختصاصو بيا
يشير إلى ما وقع في الكتاب الكريـ مف صفة اهلل تعالى، بكونو : (ولكنو إلو واحد كما وصؼ نفسو)

واحدًا، كما أشار إليو تعالى في ثبلثيف موضعًا مف كتابو، كميا دالة عمى توحيده، وأنو إلو واحد، 
. واألدلة النقمية أصرح بالمراد، واألدلة العقمية فبل غبار عمييا كما أشرنا إليو

التضاد في الممؾ ىو أف يأمر ىذا بما ينيى عنو ذاؾ وعكسو، أو (: في ممكو أحد (1)ال يضاده)
يريد ىذا ما يكرىو ذاؾ أو غير ذلؾ مف األحكاـ المتضادة، وأراد أنو ليس لو مثؿ، فيكوف مضادًا لو، 



 

 

ومخالفًا لو في مراداتو، وىذا ألف ىذه قضية واجبة أعني االختبلؼ في الدواعي بيف المموؾ، 
[. 26:األعراؼ]{َوِلَباُس التَّْقَوى}: والتعالي لبعضيـ عمى بعض، كما أشار إليو تعالى بقولو

أراد أف وجوده إنما كاف لذاتو، وما كاف ىذا حالو استحاؿ أف يكوف لوجوده آخر : (وال يزوؿ أبداً )
. ال يزوؿ أبداً : وانقضاء، فميذا قاؿ

أراد أف وجوده ببل أوؿ؛ إذ لو كاف لوجوده أوؿ، لكاف حاصبًل بعد أف لـ يكف، : (ولـ يزؿ أوالً )
. فيحتاج إلى مؤثر وفاعؿ، وىذا محاؿ في حقو

. إنو قبؿ األشياء: ألف جميع األشياء كميا سواه محدثة، وليا أوؿ، فميذا قاؿ: (قبؿ األشياء)
ف كاف قبؿ األشياء فيذه القبمية ليس ليا حد، وال ليا غاية: (ببل أولية) . يريد أنو وا 
. يريد أف وجوده سرمدي، فميذا كاف متأخرًا بعدىا: (وآخر بعد األشياء)

 __________
 .وال يضاده(: ب)في  (1)
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. في اآلخرية كما ال بداية لو في األولية (1)لو: (ببل نياية)
أراد أف مف ىذه حالو في عدـ األولية لوجوده، وعدـ اآلخرية : (عظـ أف تثبت ربوبيتو بإحاطة قمب)

، وأنو مختص بالصفات اإلليية، فإنو يتعالى في ذاتو عف أف تكوف ربوبيتو يشتمؿ (2)لوجوده أيضاً 
. عمييا قمب في اإلحاطة واالستيبلء

أو يكوف إدراؾ يستولي عمى ذلؾ، أو عقؿ، إف حممنا اإلدراؾ عمى العقؿ، فكبلىما بعيد : (أو بصر)
عف االستيبلء عميو؛ ألنو تعالى في ذاتو غير متناه في جميع أحوالو، وما ال نياية لو فبل يمكف 

. االستيبلء عمى حقيقتو واإلحاطة بيا
. ما وصفتو لؾ مف خالقؾ واختصاصو بما ذكرتو لؾ مف الصفات: (فإذا عرفت ذلؾ)
مف التذلؿ لجبللو والتصاغر لعظيـ سمطانو، ولما يظير عميؾ : (فافعؿ ما ينبغي لمثمؾ أف يفعمو)

. مف قدرتو وقيره
. ضعؼ حالو: (في صغر خطره)
. وحقارة قدرتو عمى ما يقدر عميو: (وقمة مقدرتو)
يجادىا: (وكثرة عجزه) . عف أكثر األشياء وا 
. في قميؿ األمور وكثيرىا وجميميا ودقيقيا: (وعظيـ حاجتو إلى ربو)
. فعميا وتحصيميا، واالجتياد في أدائيا: (في طمب طاعتو)
. وأف تكوف راىبًا عف الوقوع في المعاصي الموجبة لعقوبتو: (والرىبة مف عقوبتو)



 

 

. والخوؼ مما يوجب الوقوع في سخطو وغضبو، وىو أحؽ بذلؾ وأولى بو: (والشفقة مف سخطو)
. مصمحة في دينؾ، فميذا وجب امتثاؿ أمره(: لـ يأمرؾ إال بحسف (3)ألنو)
. ما يكوف ارتكابو مفسدة، فميذا وجب االنكفاؼ عما نيى: (ولـ ينيؾ إال عف قبيح)
. أخبرتؾ عنيا وأعممتؾ: (يا بن ي، إني قد أنبأتؾ عف الدنيا)
. في التغير والزواؿ والتقمب بأىميا، والتحوؿ: (وحاليا)
. عف أىميا: (وزواليا)

 __________
(. ب)لو، سقط مف : قولو (1)
(. ب)أيضًا، سقط مف : قولو (2)
 .فإنو: في شرح النيج (3)
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ما انتقاليا مف قـو إلى آخريف: (وانتقاليا) . إما نفادىا مطمقًا، وا 
. أعممتؾ وعرفتؾ: (وأنبأتؾ عف اآلخرة)
. مف النعيـ المقيـ ألىؿ الجنة والعذاب األليـ ألىؿ النار: (وما أعد ألىميا فييا)
. يريد الدنيا واآلخرة: (وضربت لؾ فييما األمثاؿ)
. تتعظ بما ذكرتو: (لتعتبر بيا)
. تتبع آثارىا وتسمؾ عمى طريقيا: (وتحذو عمييا)
. عرؼ حاليا، وقمبَّيا ظيرًا لبطف: (إنما َمَثُؿ مف خبر الدنيا)
اسـ لمجمع كنفر ورىط، ويجوز أف يكوف جمعًا لسافر نحو راكب وركب، : السفر: (كمثؿ قـو َسْفرِ )

. وصاحب وصحب
. إذا ارتفع، وأراد أنو لـ يوافقيـ فارتفع عف الموافقة: نبا الشيء: (نبا بيـ)
. مكاف ال خصب فيو وال مرعى ألنعاميـ: (منزؿ جديب)
. قصدوا مكانًا خصيبًا فيو الخصب، وىو المرعى ألنعاميـ: (فأمَّوا منزاًل خصيباً )
، والمريع: اْلَجَناُب بالفتح ىو: (وَجَنابًا مريعاً ) الممرع، يريد كثير : فناء الدار، وما َقُرَب مف محمَّة القـو

 .الشجر
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، وفي الحديث (1)ما يصيب في الطريؽ مف المطر وألـ السفر: الوعثاء: (فاحتمموا وعثاء الطريؽ)
السفر : ))وفي حديث آخر. (2)((أعوذ بؾ مف وعثاء السفر وكآبة المنقمب)): في دعائو عميو السبلـ

(. 3()(قطعة مف العذاب
. يصيب مف ألـ بفراقو أيضاً  (4)وما: (وفراؽ الصديؽ)
. خبلؼ الميف: الخشونة بالخاء بنقطة والنوف ىي: (وخشونة السفر)
يريد كموا  ((اجشوشبوا)): بالجيـ والباء بنقطة، وىو خبلؼ السمس، وفي الحديث: (وجشوبة المطعـ)

. الجشب مف الطعاـ، وىو خبلؼ الطيب
. البلـ ىذه متعمقة باحتمموا، وأراد ليأتوا الواسع مف ىذه الدار المقصودة: (ليأتوا سعة دارىـ)
. والمنزؿ الذي يستقرونو ويجعمونو موطنًا ليـ: (ومنزؿ قرارىـ)
أي مما أصابيـ واختص بيـ ألمًا ينفروف عنو، ويتوجعوف مف : (فميس يجدوف لشيء مف ذلؾ ألماً )

. إصابتو
وال يروف لما أنفقوا فيو مف النفقات أنيا مف جممة المغاـر المثقمة، : (وال يروف نفقة فيو مغرماً )

. واألمور المتعبة
 __________

. ما يصيب في الطريؽ مف الطريؽ وألـ السير(: ب)في  (1)
أخرجو ببلغًا مف حديث اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في األحكاـ  (2)
في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  ((الميـ، إني أعوذ بؾ مف وعثاء السفر)): ، وىو بمفظ2/544

.  إلى غيرىا3888، وسنف ابف ماجة8/272، وسنف النسائي979 وعزاه إلى مسمـ2/219الشريؼ 
 2/75، وفي مسند شمس األخبار (39) في سمسمة اإلبريز رقـ 3/232رواه في لوامع األنوار  (3)

، وعزاه إلى مسند الشياب، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (119)في الباب 
، 2882، وسنف ابف ماجة(179)، ومسمـ في اإلمارة 7/100، 4/71، 3/10 إلى البخاري 5/273

.  إلى غيرىا980، وموطأ مالؾ2/236،445،496ومسند أحمد بف حنبؿ
 .ما يصيب، بدوف واو(: ب)في  (4)
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. ىذا الذي يقصدونو؛ لما ليـ إليو مف الشوؽ: (وال شيء أحب إلييـ مما قربيـ مف منزليـ)
التي يأتونيا، ويريدوف الوقوؼ فييا، فيذا مثؿ مف عرؼ حاليا وتحقؽ أمرىا، : (وأدناىـ مف محمتيـ)

. وأمر اآلخرة كما ذكرت
. الخديعة، وأراد مف انخدع بمذاتيا: الغرر: (وَمَثُؿ مف اغتر بيا)



 

 

. كثير المرعى ألنعاميـ وأنفسيـ: (كمثؿ قـو كانوا بمنزؿ خصيب)
. وال شجر (1)ارتفع إلى منزؿ مجدب ال مرعى فييا: (فنبا بيـ إلى منزؿ جديب)
. ىي الشدة في األمر: الفظاعة(: مف مفارقة (2)فميس شيء أكره وال أفظع عندىـ)
. مف الرخاء والنعمة والراحة والدعة، وطيب المآكؿ والمشارب ليـ وألنعاميـ: (ما كانوا فيو)
إذا طمع عميو عمى بغتة، وأراد إلى ما : ىجـ عمى الشيء: (إلى ما ييجموف عميو، ويصيروف إليو)

تصير عاقبتيـ إليو مف الجوع والعطش، ومفارقة الراحة وحصوؿ األلـ، فيذا مثاؿ مف اغتر بيا 
. وخدعتو

أراد اجعميا معيارًا صادقًا فيما بينؾ وبيف مف : (يا بن ي، اجعؿ نفسؾ ميزانًا فيما بينؾ وبيف غيرؾ)
. تعاممو مف الخمؽ

. مف جميع المحبوبات كميا(: لغيرؾ ما تحب لنفسؾ (3)فأحب)
. مف جميع المكروىات كميا: (واكره لو ما تكره ليا)
. أحدًا مف الخمؽ: (وال تظمـ)
. يجري عميؾ ظمـ مف أحد مف الخمؽ: (كما ال تحب أف تظمـ)
. إلى مف أمكنؾ اإلحساف إليو مف الخميقة: (وأحسف)
. يحسف إليؾ الناس، وتريد ذلؾ وتيواه: (كما تحب أف يحسف إليؾ)
. استنكره وكؼ عنو نفسؾ: (واستقبح مف نفسؾ)
. تكرىو وتنفر عنو مف جيتو: (ما تستقبح مف غيرؾ)
نصاؼ الحؽ: (وارض مف الناس) . مف المعاممة وا 

 __________
(. ىامش في ب)فيو : في نسخة (1)
. إلخ...فميس شيء أفظع وال أكره إلييـ(: ب)في  (2)
 .فاحبب: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
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. بما تحب أف يعامموؾ بو مف جية أنفسيـ: (بما ترضاه ليـ مف نفسؾ)
َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد المَِّو َأْف َتُقوُلوا َما اَل }: فتكوف ممقوتًا عند اهلل، كما قاؿ تعالى: (وال تقؿ ما ال تعمـ)

[. 3:الصؼ]{َتْفَعُموفَ 
ف َقؿَّ ما تعمـ) فإف قميؿ القوؿ مما يكوف معمومًا مفيومًا واضحًا أحسف مف كثير القوؿ الذي ليس : (وا 

. معمومًا وال يفيـ



 

 

أراد وال تقؿ في أحد قواًل لو قيؿ لؾ مف جية غيرؾ لكنت كارىًا : (وال تقؿ ما ال تحب أف يقاؿ لؾ)
. لو
يريد أف إعجاب الرجؿ بنفسو في ماؿ أو جماؿ أو عمـ أو (: أف اإلعجاب ضد الصواب (1)واعمـ)

فضؿ، أو غير ذلؾ مف أوصاؼ الفضؿ مضاد لمصواب ومبايف لو، فبل يصاحب اإلعجاب صواب 
. قط في حالة مف الحاالت

. أراد وىو آفة العقوؿ، ومفسد ليا ومغير ألحكاميا: (وآفة األلباب)
(. 2)أراد اجتيد في صبلح ما أنت فيو مف أمر معيشتؾ ورّميا: (فاسع في كدحؾ)
بجمع الماؿ فيأتي مف يأخذه بعدؾ فتكوف قد جمعتو وأخذه غيرؾ، فتكوف : (وال تكف خازنًا لغيرؾ)

. خزانًا عمى الحقيقة؛ ألف عبلمة الخزاف أف يكوف حافظًا لماؿ غيره حتى يأتي لو ويأخذه
ذا أنت ىديت لقصدؾ) . لمطريؽ الموافقة لرضاء اهلل تعالى فاشكر ذلؾ: (وا 
. أخوؼ ما تكوف وأخضع وأذؿ لو: (فكف أخشع ما تكوف لربؾ)

إف ىذه الكممات مع قمتيا، وتقارب أطرافيا، قد بمغت في الحكمة أقصاىا، وصارت مستولية : وأقوؿ
. عمى حدىا وقصاراىا

: ثـ أخذ في نوع آخر مف الموعظة بقولو
 __________

(. ىامش في ب)واعمـ أي بني : في نسخة (1)
مختار . )أي إصبلحيا، مف رَـّ الشيء يُرمُّو بضـ الراء وكسرىا رمِّا ومرمَّة أصمحو (2)

 (.5/257الصحاح
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يريد الطريؽ إلى العرصة والقيامة، ويحكى أف بعد النفخة : (واعمـ أف أمامؾ طريقًا ذا مسافة بعيدة)
الثانية يساقوف إلى أرض المحشر وىـ حفاة عراة قد غرقوا في العرؽ، كؿ واحد منيـ عمى قدر ذنبو، 

. فيقفوف في طوؿ يـو القيامة شاخصة أبصارىـ
. لما يمقوف مف األىواؿ، ولما ىنالؾ مف الشدائد: (ومشقة شديدة)

َـّ، أجرنا مف ىوليا برحمتؾ الواسعة . المَُّي
. يريد الطريؽ(: فيو (1)وأنو ال غنى لؾ)
. الطمب لما يصمحؾ، ويكوف عدة لؾ مف ىولو: (عف حسف االرتياد)
. ومقدار ما يبمغؾ إليو ويوصمؾ مف الزاد: (وقدر ببلغؾ مف الزاد)
. عف ثقؿ األوزار وتحمؿ المآثـ: (مع خفة الظير)



 

 

. مف الخطايا والمعاصي: (فبل تحممف عمى ظيرؾ)
. ، فإف فعمت ذلؾ واخترتو صعب األمر عميؾ(2)أزيد مما تحتممو قوتؾ ومّنُتؾ: (فوؽ طاقتؾ)
. اليبلؾ، وأراد أنو يكوف ميمكًا لؾ في اآلخرة بتحممو ال محالة: الوباؿ: (فيكوف ثقؿ ذلؾ وبااًل عميؾ)
ذا وجدت مف أىؿ الفاقة) . أىؿ الفقر والمسكنة (4)وىـ(: (3)وا 
. يتحمؿ ثقمو ويكوف عميو إيصالو(: زادؾ إلى يـو القيامة (5)مف يحمؿ عنؾ)
ىي المبلقاة، وأراد يبلقيؾ بو وأنت في غاية االفتقار : الموافاة: (فيوافيؾ بو غدًا حيث تحتاج إليو)

. إليو
. اجعمو كالغنيمة وأعطو إياه: (فاغتنمو)
. اجعمو حامبًل لو دونؾ: (وحممو إياه)
. مف إعطائو ما يكوف لؾ زاداً : (وأكثرمف تزويده)
. اآلف ومتمكف منو: (وأنت قادر عميو)
. بعد ىذا: (فمعمؾ تطمبو)
. ألنو ربما عرض فقر بعد غنى: (فبل تجده)

 __________
(. ب)بؾ، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. 636مختار الصحاح ص. )ىو ضعيؼ الُمنة: القوة، يقاؿ: المنة بالضـ (2)
. الحاجة(: ب)في  (3)
(. ب)وىـ، زيادة في  (4)
 .لؾ: في شرح النيج (5)

(5/1748 )

 

أراد مف طمب منؾ قرضًا بإعطائو عمى جية الصدقة، فإنيا في الحقيقة : (واغتنـ مف استقرضؾ)
َوَأنِذْر َعِشيَرَتَؾ }: قاؿ تعالى (2)أضعافيا، كما (1)قرضًا هلل تعالى ليجازي عمييا

، واألظير أنو يريد [214:الشعراء]{َوَأنِذْر َعِشيَرَتَؾ اأَلْقَرِبيفَ }: ، وقاؿ تعالى[214:الشعراء]{اأَلْقَرِبيفَ 
. ، ومراعاة وجو اهلل تعالى، وجودة النفس بيا(3)الصدقات كميا، وأراد بكونو حسنة إخراج أنفس الماؿ

. ما دمت متمكنًا مف الماؿ ومف إخراجو: (في حاؿ غناؾ)
لتجعؿ أنت بإعطائؾ لو، أو ليجعؿ اهلل قضاءه في (: يـو عسرتؾ (5)قضاءه لؾ في (4)لتجعؿ)

. موضع الحاجة العسيرة
. شاقة صعبة: (واعمـ أف أمامؾ عقبة كؤوداً )



 

 

لما يكوف في الخفة مف السبلمة، ولما يخشى في الثقؿ مف : (المخؼ فييا أحسف حااًل مف المثقؿ)
. العطب واليبلؾ

. ألف مع التأخر والبطء ال يأمف اليمكة(: أقبح حااًل مف المسرع (6)والمبطئ عمييا)
ف ِمْيَبَطَيا) . الضرب (8)موضع اليبوط، كالِمْضَرب لموضع: اْلِمْيبُط بالكسر ىو(: (7)وا 
الموت آٍت ال محالة، أي ال بد مف : مفعمة مف الحيمة، يقاؿ: ببل شؾ وال مرية، والمحالة: (ال محالة)

. وقوعو
أراد أنو ال بد مف أحد المنزليف، فإف اإلجماع منعقد عمى أف كؿ مف (: جنة أو عمى نار (9)عمى)

(. 10)كاف مف المكمفيف، فبل بد مف كونو في اآلخرة في جنة أونار
. اطمب ليا ما يصمحيا مف األعماؿ الصالحة، وتزود التقوى: (فارتد لنفسؾ)

 __________
(. ب)عمييا، سقط مف  (1)
(. ب)كما، سقط مف  (2)
. األمواؿ(: ب)في  (3)
. ليجعؿ: في شرح النيج (4)
(. ب)في، سقط مف  (5)
. عنيا(: ب)في  (6)
. وأف ميبطيا بؾ ال محالة: في شرح النيج (7)
. كالمضرب موضع(: ب)في  (8)
. إلخ...إما عمى جنة : في شرح النيج (9)
 .أو في نار(: ب)في  (10)
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. في حفرتؾ التي ىي منزلؾ ومستقر وطنؾ: (قبؿ نزولؾ)
. أراد ميده، وقرر قواعده قبؿ استقرارؾ فيو: (ووطئ المنزؿ قبؿ حمولؾ)
االستعتاب، وىو : رضاه، والمستعتب ىاىنا ىو (1)استعتبتو إذا طمبت: (فميس بعد الموت مستعتب)

. طمب الرضا، وأراد أنو ال يطمب رضا أحد بعد الموت بؿ ىو الغاية
نما المرجع إلى الدار اآلخرة: (وال إلى الدنيا منصرؼ) . مرجع وال رد بعد الموت، وا 
. ممكيما وما فييما مف الخزائف والممالؾ: (واعمـ أف الذي بيده خزائف السموات واألرض)
. أمرؾ بالسؤاؿ لو، وحثؾ عمى الدعاء: (قد أذف لؾ في الدعاء)



 

 

. الضامف: ضمف لؾ بذلؾ، والكفيؿ(: (2)وتكفؿ لؾ باإلجابة)
[. 60:غافر]{اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكـْ }: حيث قاؿ: (وأمرؾ أف تسألو)
. مف خزائنو ما سألتو إياه (ليعطيؾ)
. تطمب منو الرحمة: (وتسترحمو)
. يمطؼ بؾ(: (3)ليرحمؾ)
نما سؤالؾ ىو الشفيع، وطمبؾ ىو : (ولـ يجعؿ بينؾ وبينو مف يحجبؾ عنو) مف ىذه الوسائط، وا 

. الذريعة
. يضطرؾ إلى واسطة شفيع إليو: (ولـ يمجئؾ إلى مف يشفع لؾ إليو)
. يسدىا عميؾ عف فعؿ المعصية، وتدارؾ ما سمؼ مف جيتؾ: (ولـ يمنعؾ إف أسأت مف التوبة)
. أراد ولـ يعاجمؾ بالعذاب عند إقدامؾ عمى فعؿ المعصية (ولـ يعاجمؾ بالنقمة)
إذا كشؼ مساوئو وأظيرىا لمخمؽ، وغرضو أنو لـ يكشؼ : فضحو( (4)ولـ يفضحؾ حيث الفضيحة)

. مساوئؾ عند انكشافيا مف جيتؾ بيتؾ سترؾ بفعمؾ لمقبيح
أراد أنو جعؿ اإلنابة والتوبة أسيؿ ما يكوف مف األمر وأيسر، مف : (ولـ يشدد عميؾ في قبوؿ اإلنابة)

. غير مشقة مف جية اهلل تعالى، وال تعسير في حاليا
 __________

. استعتبو إذا طمب رضاه(: ب)في  (1)
. وتكفؿ لؾ اإلجابة(: ب)في  (2)
. فيرحمؾ(: ب)في  (3)
 .ولـ يفضحؾ حيث تعرضت لمفضيحة: في شرح النيج (4)
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مف نوقش الحساب )): االستقصاء في الحساب، وفي الحديث: المناقشة ىي: (ولـ يناقشؾ بالجريمة)
لطفو وسعة رحمتو لـ يستقص عند  (1)، وغرضو ىاىنا ىو أف اهلل تعالى مف جية عظيـ((عذب
. المعصية مف جيتو عمى المناقشة، بؿ عفا وسمح حقو في ذلؾ (2)فعمو

القنوط، وىو غمبة الظف عمى عدـ حصوؿ الشيء، وغرضو : اليأس ىو: (ولـ يؤيسؾ مف الرحمة)
. أنو لـ يقنطؾ عف رحمتو مع التيالؾ في المخالفة

. إضراب عما ذكره أواًل مف ىذه التفضبلت الكاممة: (بؿ)
. إقبلعؾ عنو، وفبلف قد نزع عف اإلساءة إذا أقمع عنيا وانصرؼ: (جعؿ نزوعؾ عف الذنب)
. مف جممة الحسنات التي يضاعؼ عمييا األجر، ويوفر عمييا الثواب: (حسنة)



 

 

َمْف َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا }: حيث قاؿ تعالى: (وحسب سيئتؾ واحدة، وحسب حسنتؾ عشراً )
. ،[160:األنعاـ]{َوَمْف َجاَء ِبالسَّيَّْئِة َفبَل ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَمَيا

 __________
عظـ (: ب)في  (1)
 .عند فعؿ المعصية مف جيتؾ: فعؿ، وفي نسخة أخرى(: ب)في  (2)
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َلْيِو َمَتابِ }: يريد التوبة، كما قاؿ تعالى(: (1)وفتح لؾ باب المتاب) ، أي توبتي، [30:الرعد]{(2)َواِ 
باب التوبة مفتوح ال يغمؽ؛ )): وأراد أنيا غير مغمقة عف العبد في حالة مف الحاالت، وفي الحديث

(. 3()(حتى تطمع الشمس مف مغربيا
. بجميع حوائجؾ، وكشؼ كربؾ وقضاء حوائجؾ مف جيتو كميا: (فإذا ناديتو سمع نداؾ)
ذا ناجيتو عمـ نجواؾ) التناجي، وأراد أنو محيط بما تناجيو مف ميماتؾ، وعالـ بيا، : النجوى ىو: (وا 

ـْ واََل َأْدَنى ِمْف َذِلَؾ }: كما قاؿ تعالى ـْ واََل َخْمَسٍة ِإالَّ ُىَو َساِدُسُي َما َيُكوُف ِمْف َنْجَوى َثبَلَثٍة ِإالَّ ُىَو َراِبُعُي
ـْ َأْيَف َما َكاُنوا [. 7:المجادلة]{واََل َأْكَثَر ِإالَّ ُىَو َمَعُي

. وأي وقت دعوتو أجابؾ بالتمبية التي ىي نياية اإلنصاؼ في اإلجابة: (ومتى شئت دعوتو فمباؾ)
. أظيرتيا عنده وكشفتيا لديو: (فأفضيت إليو بحاجتؾ)
. لو، وأظيرت لو حقيقة حالؾ (4)بث إليو السر إذا كشفو: (وأبثثتو ذات نفسؾ)

 __________
. وباب االستعتاب: بعده في شرح النيج (1)
متابي، بإثبات الياء في آخره، فمعمو قراءة، وما أثبتو مف المصحؼ الذي بيف يدي : في النسخ (2)

. عمى قراءة حفص
أخرجو مرسبًل اإلماـ (( التوبة مقبولة ما لـ تطمع الشمس مف مغربيا: ))لمحديث شاىد بمفظ (3)

، ورواه في (انظر تخريجو فيو. )(322) برقـ 434-433الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص
، ولو شاىد آخر مف حديث عف صفواف بف عساؿ (177) الباب 2/324مسند شمس األخبار 

إف اهلل تعالى يفتح بابًا مف المغرب )):  بمفظ1/200أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 
(. (مسافتو سبعوف خريفًا لمتوبة، لف يغمقو اهلل تعالى حتى تطمع الشمس مف مغربيا

 .كشفتو(: ب)في  (4)
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. أعممتو بحالؾ فيما ييمؾ مف األمور ويعييؾ: (وشكوت إليو ىمومؾ)
زالتيا عنؾ: (واستكشفتو كروبؾ) . طمبت منو كشفيا وا 
. مف أحوالؾ (1)طمبت منو اإلعانة عمى كؿ ما يعرض لؾ، ويخصؾ: (واستعنتو عمى أمورؾ)
. ألطافو الخفية، وعطاياه الجزيمة: (وسألتو مف خزائف رحمتو)
ألف األمر إذا كاف عمى ىذه الصفة كاف سؤالو أحؽ والتواضع لو : (ما ال يقدر عمى إعطائو غيره)

. أجدر؛ ألف مف ىذه حالو فيو حقيؽ بذلؾ وأىؿ لو
. تطويميا والتنفيس فييا: (مف زيادة األعمار)
. عافيتيا واستقامتيا: (وصحة األبداف)
. كثرتيا والبركة فييا: (وسعة األرزاؽ)

مقدرة مفروضة، وأحواؿ  (2)أمور- أعني األعمار، واألبداف واألرزاؽ-سؤاؿ؛ أليس ىذه األمور كميا 
معمومة ال يزاد عمييا وال ينقص، وتجري عمى مقادير معمومة، فما فائدة الدعاء والحاؿ ما قمناه؟ 

وجوابو مف وجييف؛ 
ف كاف األمر كما ذكرت؛ لكنو قد ورد الشرع بذلؾ لمصمحة ال ُيْعَمـ حاليا، فميذا : أما أوالً  فؤلنو وا 

ف كاف الحاؿ كما قمت (. 3)جاز وا 
 __________

. ويحصؿ(: ب)في  (1)
ىي أمور، والجممة مف : أمور بالرفع، وىو خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره: ىكذا في جميع النسخ (2)

. واهلل أعمـ. المبتدأ والخبر في محؿ نصب خبر ليس الواردة في أوؿ السؤاؿ
 .كما قمناه(: ب)في  (3)
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فؤلنو ال يمتنع أف يعمـ اهلل تعالى مف حالو أنو إذا دعا مد اهلل عمره إلى مدة مقدرة، : وأما ثانياً 
ذا كاف العمـ عندنا يجوز دخوؿ (1)لو لـ يدع لـ يستحؽ ذلؾ، وىكذا القوؿ في الرزؽ والصحة، وا 

ـْ َبَرَكاٍت ِمَف }: الشرط فيو جاز ماذكرناه، كما قاؿ تعالى َوَلْو َأفَّ َأْىَؿ اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي
ذا جاز [96:األعراؼ]{السََّماءِ  ، وألف العمـ يتعمؽ بالشيء عمى جميع وجوىو ومف جممتيا الشرط، وا 

. ذلؾ جاز ما ذكرناه
، أي وقت (3)يمكَّنؾ منيا ويجعميا كأنيا حاصمة في يديؾ(: مفاتيح خزائنو (2)ثـ يجعؿ في يديؾ)



 

 

. أردت فتحيا أطاعتؾ
. حيث أمرؾ بسؤالو وندبؾ إلى ذلؾ، وحثؾ عميو: (بما أذف لؾ مف مسألتو)
. أردت وطمبت: (فمتى شئت)
: ال يعتاص عميؾ، وال يؤخر عنؾ: (استفتحت بالدعاء)
. أنواعيا: (أبواب نعمتو)
واحد الشآبيب، وىو الدفعة الواحدة مف المطر، قاؿ كعب بف : الشؤبوب: (واستمطرت شآبيب رحمتو)

(: 4)زىير يصؼ حمارًا يتبع األتف
إذا ما انتحاىّف شؤبوبو 

 
( 5)رأيت لجاعرتيو غضونا

 
. أراد أنو إذا عدا رأيت لجاعرتيو تكسرًا وتعطفًا عند عدوه

. يؤيسؾ(: (6)فبل يقنطؾ)
. تأخرىا عنؾ: (إبطاء إجابتو)
. فيو (8)عمى حد ما يعمـ اهلل مف ذلؾ، ويعمـ المصمحة(: عمى قدر النية (7)فإف اإلجابة)

 __________
. ولو: ، وفي نسخة أخرى(ب)في  (1)
. ثـ جعؿ في يديؾ مفاتيح خزائنو: يدؾ، والعبارة في شرح النيج(: ب)في  (2)
(. ىامش في ب)يدؾ، : في نسخة (3)
. أنثى الحمار: األتف (4)
. 1/466لساف العرب  (5)
. فبل يقنطنَّؾ: في شرح النيج (6)
. إلخ...فإف العطية: في شرح النيج (7)
 .ويعمـ مف المصمحة(: ب)في  (8)
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. عف التعجيؿ عمى إثر الدعاء(: (1)وربما أخّْرت اإلجابة)
. أكثر لثوابو لما يحصؿ مف اإللحاح بالدعاء وتكريره: (ليكوف ذلؾ أعظـ ألجر السائؿ)
. أعظـ في عطيتو وأوسع(: (2)وأجزؿ لعطاء المسئوؿ)



 

 

يعني أنؾ ربما سألت، وفي تأخيره مصمحة لؾ فبل تسعد (: (3)وربما سألت الشيء فبل تؤتاه)
. باإلجابة إليو

. أفضؿ وأعظـ حاالً : (وأوتيت خيرًا منو)
. عمى الفور: (عاجبلً )
ما مؤخرًا إلى اآلخرة: (أوآجبلً ) . إما متأخرًا بعد ذلؾ بأزمنة، وا 
ما ألف اهلل : (أو صرؼ عنؾ لما ىو خير لؾ) إما ألف اهلل تعالى يريد أف يدخره لؾ إلى اآلخرة، وا 

. تعالى يعمـ أف في تعجيمو مفسدة لؾ فميذا لـ يعجمو لؾ
. لما يعمـ اهلل فيو مف المفسدة باإلعطاء والتمكيف: (فمرب أمر قد طمبتو فيو ىبلؾ دينؾ لو أوتيتو)
. خيره ومصمحتو: (فمتكف مسألتؾ فيما يبقى لؾ جمالو)
ويزوؿ عنؾ ما ييمكؾ منو، يريد مما يعمـ اهلل أف لؾ فيو صبلحًا في الديف : (وُيْنَفى عنؾ وبالو)

. والدنيا
. ألنو فاٍف متفرؽ: (والماؿ ال يبقى لؾ)

 __________
. وربما أخرت عنؾ اإلجابة: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. اآلمؿ: في شرح النيج (2)
 .فبل تعطاه: في شرح النيج (3)
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اهلل تعالى في  (1)إفَّ المؤمف إذا دعا إلى)):ألنؾ منطقع عنو بالموت، وفي الحديث: (وال تبقى لو)
ذا دعا : ، فإفَّ اهلل تعالى يقوؿ لممؾ اإلجابة(2)حاجة لو أخّْر دعوتو، فإّني أحبُّ أف أسمع صوتو، وا 

، فالدعاء ((عجّْؿ لو دعوتو، فإنّْي أكره أف أسمع صوتو: الفاجر في حاجة لو، يقوؿ اهلل لممؾ اإلجابة
ال محالة قدورد بو الشرع، وكثرة اإللحاح عمى اهلل تعالى، واإلجابة وعدميا إنما يكوف عمى حد ما 

يراه مف المصمحة ويعممو منيا، والدعاء بجميع المنافع كميا، ودفع المضار كمو مشروط بالمصمحة، 
. وىي مضمرة في الدعاء ببل إشكاؿ

: ثـ أخذ في نوع آخر مف اآلداب والحكـ، بقولو
: فيو وجياف(: أنؾ إنما خمقت لآلخرة ال لمدنيا (3)واعمـ)

أف يريد أنؾ إنما خمقت لغرض اآلخرة وىو العبادة هلل تعالى المستحؽ بيا منافع اآلخرة، كما : أحدىما
، ال مف أجؿ منافع الدنيا ولذاتيا [56:الذاريات]{َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ }: قاؿ تعالى
. وطيباتيا



 

 

أف يريد أنؾ إنما خمقت لؤلمر الدائـ، وىو ما كاف في اآلخرة، ال لما يكوف منقطعًا بالزواؿ : وثانييما
. والفناء، وىوالدنيا

. يكوف منتياؾ الفناء (4)أي وألف: (ولمفناء)
. أي وليس الغرض بقاءؾ في الدنيا: (ال لمبقاء)
. أي وألف تموت: (ولمموت)
أي ألف تحيا في الدنيا، والمقصود مف ىذا كمو ىو العمـ بأف المطموب ىو اآلخرة ال : (ال لمحياة)

. الدنيا
 __________

(. ب)إلى، سقط مف  (1)
(. ب)لو، زيادة في  (2)
. إلخ...واعمـ يا بني أنؾ : في شرح النيج (3)
 (.ب)أي وال يكوف، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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ىذا منزؿ قمعة إذا كاف ليس مستوطنًا، ومجمس قمعة إذا كاف : يقاؿ(: في منزؿ ُقْمَعة (1)وأنؾ)
. ىـ عمى قمعة، أي عمى رحمة: صاحبو يحتاج فيو إلى أف يقـو مرة بعد مرة، ويقاؿ

لى الدرجات العالية مف الجنة باألعماؿ الصالحة: (ودار ُبْمَغة) . إلى اآلخرة، وا 
. إلييا (2)توصؿ بيا: (وطريؽ إلى اآلخرة)
. ما يتبع مف الصيد وغيره، وأراد أف الموت تابع لؾ وىو في أثرؾ: الطريد: (وأنؾ طريد الموت)
. مف ييرب منو(: (4)ىاربو (3)الذي ال ينجو منو)
البد مف كذا أي ال فراؽ عنو، وغرضو أف الموت ال يفارقو، فإذا كاف مبلزمًا لؾ : (وال بد أنو مدركو)

. ال محيص لؾ عنو
. مخافة أف يدركؾ: (فكف منو عمى حذر أف يدركؾ)
. قبيحة عند اهلل غير مرضية(: سيئة (5)وأنت عمى حالة)
تأمؿ اإلقبلع عنيا، والخروج عف عيدتيا باإلنابة إلى اهلل : (قد كنت تحدث نفسؾ منيا بالتوبة)

. تعالى
. يريد فاحذر أف يكوف الموت حائبًل بينؾ وبيف اإلنابة، واإلقباؿ إليو(: (6)فيحوؿ بينؾ وبيف ذاؾ)
. بالتساىؿ حتى أخذ الموت بعنقؾ(: قد أىمكت نفسؾ (7)فإذا أنت)
أخطره عمى بالؾ وكرر حالو عمى ذىنؾ، واذكره بمسانؾ، وال (: ، أكثر مف ذكر الموت(8)أي بن ي)



 

 

. تغفمو عف قمبؾ ولسانؾ
ىجـ عمينا إذا طمع بغتة، وأراد أحواؿ اآلخرة (: ما تيجـ عميو، وتفضي بعد الموت إليو (9)وذكر)

. كميا وما تؤوؿ إليو عاقبة أمره بعد الموت
. مقاببًل لؾ: (فاجعمو أمامؾ)
. بعينؾ ال يستره عنؾ شيء: (كأنؾ تراه)

 __________
. فإنؾ(: ب)في  (1)
. بو(: ب)في  (2)
. منو، سقط مف شرح النيج (3)
. وال يفوتو طالبو: بعده في شرح النيج (4)
. حاؿ: في شرح النيج (5)
. ذلؾ: وفي شرح النيج( ب)في  (6)
. إلخ...وأنت قد أىمكت (: ب)في  (7)
. يا بني: في شرح النيج (8)
 .واذكر(: ب)في  (9)
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. أي تحرزت منو بمبمغ جيدؾ وطاقتؾ: (حتى يأتيؾ وقد أخذت منو حذرؾ)
. ،[31:طو]{اْشُدْد ِبِو َأْزِري}:القوة، قاؿ اهلل تعالى: األزر: (وشددت لو أزرؾ)
. مف غير تيقظ لو وال تحفظ عنو: (وال يأتيؾ بغتة)
. أراد يغمبؾ(: (1)فيبيرؾ)
ياؾ أف تغتر بما ترى مف إخبلد أىؿ الدنيا إلييا) تحذير لو عف أف ينخدع بما يرى مف ركوف : (وا 

. أىؿ الدنيا إلييا
. ىو التواثب عمييا: التكالب: (وتكالبيـ عمييا)
أخبرؾ في كتابو الكريـ بأخبارىا، ووصفيا بصفاتيا مف كونيا متاعًا وغرورًا : (فقد نبأؾ اهلل عنيا)

. ولعبًا وليوًا وزينة، وغير ذلؾ مما يؤذف باستحقارىا وىونيا عند اهلل تعالى وانقطاعيا
. بأنيا فانية، وأنيا منقطعة غير باقية وال دائمة(: إليؾ نفسيا (2)ونعت)
أبانت عيوبيا وأظيرت مساوئيا؛ بما كاف مف خدعيا ألىميا ومكرىا : (وتكشفت لؾ عف مساوييا)

. بمف اطمأف إلييا، فيذه ىي المساوئ، إذ ال مساوئ أعظـ منيا



 

 

. أخطرىا ببالؾ، وأجِر ذكرىا عمى لسانؾ: (واذكر اآلخرة)
. ألىؿ الطاعة، وأىؿ والية اهلل تعالى ومحبتو: (وما فييا مف النعيـ المقيـ)
. ألىؿ المعصية، وأىؿ عداوة اهلل تعالى(: (3)والعذاب المقيـ)
. يريد ذكر اآلخرة: (فإف ذلؾ)
عراضًا عنيا: (يزىدؾ في الدنيا) . يزيدؾ فييا زىادة وا 
. فبل ترى ليا قدرًا وال وزناً : (ويصغرىا في عينؾ)
. أراد ال تستند إلييا: (فبل تركف إلييا)
. يشبيوف فيما ىـ فيو الكبلب العاوية: (فإنما أىميا كبلب عاوية)
. ضرا يضري بكذا إذا كاف متعودًا لو، وأراد أنيا متعودة لؤلكؿ واالفتراس: (وسباع ضارية)

 __________
. فيقيرؾ: في نسخة أخرى (1)
. ونعتت لؾ نفسيا: ، ولفظ العبارة في شرح النيج(ىامش في ب)مف النعي  (2)
 .األليـ(: ب)في  (3)
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: صياحو، قاؿ آخر يصؼ شدة البرد: ىرير الكمب: (يير بعضيا عمى بعض)
إذا َكبََّد النجـ السماء بشتوة 

 
( 1)عمى حيف ىرَّ الكمب والثمج خاشؼ

 
. أي ذاىب في األرض

(. 2)تسمطًا عميو وقيرًا لو: (ويأكؿ عزيزىا ذليميا)
. ذاًل واستيانة: (ويقير كبيرىا صغيرىا)
. أي معقولة، فبل تقدر عمى الذىاب والتصرؼ: (نعـ معقَّمة)
. مف غير عقاؿ سائبة عمى رءوسيا: (وأخرى ميممة)
. أي ذىبت حيرة وفشبًل فبل ُيْنَتَفُع بيا: (قد أضمت عقوليا)
ما احتممت أمورًا ال تعرؼ : (وركبت مجيوليا) أراد إما دخمت مواطف تجيميا وال تدري حاليا، وا 

. مواردىا ومصادرىا لجيميا بيا
جمع سرح وىو قطعة مف الماشية، : أعاه القـو إذا أصابت ماشيتيـ العاىة، والسروح: (سروح عاىة)



 

 

. وكنى بذلؾ عف أىؿ الدنيا وتغير أحواليـ كميا
. الرمؿ الرخو الذي تغيب فيو األقداـ لرخاوتو: الوعث: (بواٍد وعث)
. عمى مصالحيا، ويسمؾ بيا مراعييا: (ليس ليا راٍع يقيميا)
الراعي، وأراد ليس ليا راٍع يكوف حافظًا ليا عف المحذورات، فجعؿ : والمسيـ ىو: (وال مسيـ يسيميا)

. ما ذكره مثااًل لمدنيا وأىميا وما ىـ عميو مف عدـ التحفظ واإلىماؿ
. باتباعيـ ليا وانقيادىـ ألمرىا، وانيماكيـ في لذاتيا: (سمكت بيـ الدنيا طريؽ العمى)
. أمالت أبصارىـ عف أعبلـ اليداية إلى الديف وطرؽ السبلمة: (وأخذت بأبصارىـ عف منار اليدى)
. تحيروا في ضبلليا: (فتاىوا في حيرتيا)

 __________
:  مف بيتيف نسبيما لمقطامي أوليما3/794أورد البيت ابف منظور في لساف العرب  (1)

أرى الحؽ ال يعيا عميَّ سبيمو 
 

إذا ضافني ليبًل مع القرّْ ضائؼ 
 

..................... إذا كبَّد النجـ 
 

البيت 
 
 (.ب)لو، سقط مف  (2)
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. استعارة لما ىـ عميو مف االشتغاؿ فييا بالرفاىية والتنعـ، وطمب المذات فييا: (وغرقوا في نعمتيا)
ىذه مبالغة عظيمة في الخضوع ليا، وأنيا بمغت مبمغ مف ُيْعَبُد، ويكوف ربًا ُيْخَضُع : (واتخذوىا رباً )

، فمما [23:الجاثية]{َأَفَرَأْيَت َمِف اتََّخَذ ِإَلَيُو َىَواهُ }: لو، ويكوف ذليبًل مف أجمو، ونظير ىذا قولو تعالى
. انقاد ألمره واحتكـ لو، صار ىواه بمنزلة إلو يعبده، فمما صار أمرىا كما ذكرناه واستحكمت فييـ

نفاذ أمرىا عمييـ: (فمعبت بيـ) . باحتكاميا عمييـ واستعبادىا ليـ وا 
. في استعماؿ لذاتيا والتنعـ في طيباتيا، وشغؿ أنفسيـ بيا: (ولعبوا بيا)
. مف األىواؿ العظيمة واألمور المفظعة، واألخطار الجميمة: (ونسوا ما وراءىا)
عمى الترخيـ، وأراد  (1)انتصاب رويدًا عمى المصدر، وىو تصغير إرواد: (رويدًا يسفر الظبلـ)



 

 

األمر،  (3)، وأراد أميؿ قميبًل فعف قريب وقد انكشؼ عف حقيقتو(2)أميؿ، يسفر الظبلـ أي ينكشؼ
. ورجعت األشياء إلى حقائقيا وأصوليا

اسـ لمجمع كاْلنَّْفِر واْلرَّْىِط، فأما قولو : جمع َظْعف، واْلظَّْعفُ : األظعاف: (!كأف قد وردت األظعاف)
اإلبؿ التي عمييا اليوادج، والمعنى في : ، فيو مصدر، واألظعاف[80:النحؿ]{َيْوـَ َظْعِنُكـْ }: تعالى

. ىذا أنا مسافروف، وكأف قد وردت األظعاف مناىميا، وكأف قد قدمنا منازلنا، وانقطعت ىذه األسفار
مف أسرع في سيره يمحؽ بمف كاف متقدمًا عميو، وأراد أنا  (5)يقرب، أي(: (4)يوشؾ مف أسرع يمحؽ)

. عف قريب الحقوف بمف تقدمنا مف األموات، مسرعوف إلييـ
 __________

. رواد(: ب)في  (1)
. إلى أف ينكشؼ(: ب)في  (2)
. حقيقة األمر(: ب)في  (3)
. أف يمحؽ: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
 .أف(: أ)في  (5)
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ف كاف واقفاً  (1)واعمـ أف مف كانت مطيتو الميؿ والنيار، يسار) شبو جري الميؿ والنيار (: بو وا 
ف كاف واقفًا ال يشعر  بالمطايا المسرعة في سيرىا، وىما في غاية السير واإلسراع بمف فييما، وا 

. بالسير
. إلى اآلخرة: (ويقطع المسافة)
ف كاف مقيمًا وادعاً ) ودع الرجؿ فيو وديع أي ساكف، وقيؿ لبعض : أي ساكنًا، مف قوليـ: (وا 

(. 2)ما حاؿ مف ينتقؿ كؿ يـو مرحمة إلى اآلخرة: كيؼ أصبحت؟ وكيؼ حالؾ؟ فقاؿ: الصالحيف
: ثـ أخذ في بياف حاؿ الرزؽ والتفويض إلى اهلل بقولو

ما متيقنًا، فاألوؿ يكوف صفة لمصدر، والثاني عمى الحاؿ: (واعمـ يقيناً ) . إما عممًا يقينًا، وا 
يريد ما كنت تأممو في الدنيا، وأنو ال بد مف انقطاعو بالموت ال محالة، فكؿ : (أنؾ لف تبمغ أممؾ)

. أحد مف الخبلئؽ ليس بالغًا أممو بحاؿ
إذنو عممو بخرابيا، أو أمره بذلؾ وترغيبو عنيا، : (وأف اهلل قد أذف في خراب الدنيا وعمارة اآلخرة)

. وأف اآلخرة قد أمر بعمارتيا لكونيا دائمة غير منقطعة وأنيا دار الجزاء
زىد في األمر إذا انصرؼ عنو، وأراد إف أعرضت عف زخارؼ الدنيا : (فإف زىدت فيما زىدتؾ فيو)

. ولذاتيا



 

 

رغب في األمر إذا أراده، وغرضو إف رغبت في اآلخرة ونعيميا كما : (ورغبت فيما رغبتؾ فيو)
(. 3)أشرت إليؾ في ىذا وىاذاؾ

. أراد فيو المرجو فيؾ والمؤمؿ مف عندؾ: (فأىؿ ذاؾ أنت)
ف كنت غير قابؿ نصحي) . ممتفٍت إلى ما أودعتؾ مف النصيحة في أمرؾ كمو (4)غير: (وا 
. ال شؾ فيو: (فاعمـ يقيناً )

 __________
. فإنو يسار بو: في شرح النيج (1)
 فيو 413ىذا القوؿ ىو لمحمد بف واسع بف جابر األزدي، انظر االعتبار وسموة العارفيف ص (2)

. فيو مع اختبلؼ يسير في بعض لفظو
. كما أشرت في ىذا أو ذاؾ(: ب)في  (3)
 (.ب)غير، سقط مف  (4)
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. وأف الموت حائؿ بينؾ وبينو، وقاطع لؾ عف إتمامو(: تبمغ أممؾ (1)أنؾ لف)
. الذي قد فرض اهلل لؾ وقدره مف أجمؾ، فبل يزاد عميو وال ينقص منو: (ولف تعدو أجمؾ)
. يريد سالكًا لطرائقيـ، تابع آلثارىـ(: في سبيؿ مف كاف قبمؾ (2)وأنت)
. أراد ىوف الطمب في األمور كميا: (فخفض في الطمب)
ما في تحصيؿ األمر بكسبو، وال تجيد نفسؾ، وال : (وأجمؿ في المكتسب) أراد إما في االكتساب، وا 

. في ذلؾ (3)تكمفيا فوؽ طوقيا
. الضمير لمشأف: (فإنو)
استبلب الماؿ مف صاحبو ظممًا وعدوانًا، وأراد أف : الحرب ىو(: حرب (4)ربَّ طمب جرَّ إلى)

. ما يعرض (6)مف صاحبو، وىذا كثير (5)الطمب ربما كاف سببًا في أخذ الماؿ واصطبلمو
أراد كـ مف مجٍد في الطمب ومع ذلؾ فإنو ال يرزؽ ما في نفسو، وال : (وليس كؿ طالب بمرزوؽ)

. يبمغو أصبلً 
. ساع في طمب الرزؽ عمى اإلجماؿ والسيولة في حالو: (وال كؿ مجمؿ)
. ممنوع ما قدر لو عند اهلل تعالى: (بمحرـو)
ما يسقط اليمة وينزؿ القدر، وأراد نّزه نفسؾ عف : الدنيَّة مف األمور: (وأكـر نفسؾ عف كؿ دنيَّة)

. الوقوع في كؿ خصمة مسقطة لقدرؾ عند اهلل وعند الخمؽ
ف ساقتؾ إلى الرغائب) ف كانت مؤدية لؾ إلى كؿ ماترغب فيو النفوس وتدعو إليو: (وا  . وا 



 

 

أراد أنؾ إذا أسقطت نفسؾ وىونَّت منزلتؾ في طمب : (فإنؾ لف تعتاض بما تبذؿ مف نفسؾ عوضاً )
ف عظـ خطره وكاف نفيسًا، عما فات مف  (7)شيء مف حقير الدنيا وحطاميا، فإنو ال يكوف عوضًا وا 

نزاليا عف قدرىا . نقص نفسؾ وا 
 __________

. لـ(: ب)في  (1)
(. ب)وأنؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. طاقتيا(: ب)في  (3)
. قد جرَّ إلى حرب: في شرح النيج واالعتبار (4)
. استئصالو: اصطبلـ الماؿ (5)
. كثيراً (: أ)في  (6)
ف كاف نفيساً (: ب)في  (7)  .وا 
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أراد أنؾ ال تذؿ نفسؾ بطمب طمع مف أحد فتكوف عبدًا لو بممكو لؾ بما (: عبدًا لغيرؾ (1)وال تكف)
. كاف مف جيتو مف اإلحساف إليؾ، والتذلؿ لو في طمبو

مالكًا لنفسؾ غنيًا بإحسانو إليؾ عف إحساف غيره، فبل تذؿ نفسؾ وقد أعزؾ : (وقد جعمؾ اهلل حراً )
. بما أعطاؾ مف خيره

أي خير في الخير الذي ال  (2)استفياـ فيو معنى التعجب، وأراد: (وما خير خير ال يوجد إال بشر)
. يمكف تحصيمو إال بتحمؿ الشر والتمبس بو

. وما حاؿ يسر ال يمكف إيجاده إال بتحمؿ العسر: (ويسر ال يناؿ إال بعسر)
ياؾ أف توجؼ بؾ مطايا الطمع) وجؼ البعير : ىو ضرب مف السير السريع، يقاؿ: الوجيؼ: (وا 

يجؼ وجوفًا إذا سار سيرًا سريعًا، وأراد تحذيره عف أف تسرع مطايا األطماع بؾ، أي بسببؾ ومف 
. أجمؾ، ومطايا الطمع في موضع رفع عمى الفاعمية لتوجؼ

الورود مع المناىؿ مف باب توشيح االستعارة، وأراد تحقؽ العطب مع : (فتوردؾ مناىؿ اليمكة)
. المواظبة عمى األطماع

ف استطعت أف ال يكوف بينؾ وبيف اهلل ذو نعمة فافعؿ) أراد أنو إف أمكنؾ االكتفاء بما قسـ اهلل : (وا 
لؾ مف جيتو، واالستغناء عما في أيدي الناس، وكؼ السؤاؿ عنيـ؛ كيبل يكونوا منعميف عميؾ، 

. منو عميؾ (3)فيكوف اهلل قد قسـ عمى أيدييـ نعمة
. ما قدره اهلل لؾ وحتمو مف الرزؽ مف غير وساطة أحد مف خمقو: (فإنؾ مدرٌؾ قسمؾ)



 

 

. الذي فرضو اهلل لؾ: (وآخٌذ سيمؾ)
. مف الرزؽ: (فإف اليسير مف اهلل سبحانو)
أجزؿ وأحمد عاقبة مما يكوف عمى أيدي الخمؽ، وقد ظير (: وأعظـ مف الكثير مف خمقو (4)أكثر)

: ذلؾ مف أوجو
 __________

. فبل تكف(: ب)في  (1)
. أراد(: ب)في  (2)
. نعمتو(: ب)في  (3)
 .أكـر: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
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فؤلف عطاء اهلل تعالى ليس فيو منّْة مف جية مخموؽ، بخبلؼ ما يكوف مف جية بني آدـ : أما أوال
. فإف فيو المّنة

أىنأ وأمرأ بخبلؼ عطاء غيره مف جية الخمؽ، فإف فيو تعبًا  (1)فؤلف عطاء اهلل تعالى: وأما ثانياً 
. ونصباً 

فؤلنيـ يرجوف بما ينعموف بو مف النعـ المكافأة والمصانعة، واهلل تعالى ال يرجو شيئًا مف : وأما ثالثاً 
. ذلؾ

. فؤلف عطاءىـ حقير ىيف، وعطاؤه جؿ جبللو ال يمكف حصره وال عده: وأما رابعاً 
فؤلف في سؤاؿ الخمؽ إراقة ماء الوجو عند المسؤؿ، وليس أىبًل لذلؾ، بخبلؼ سؤالو : وأما خامساً 

. تعالى فإنو مستحؽ ألكثر مف ذلؾ
وعمى الجممة فإف إحسانو تعالى مخالؼ إلحساف جميع الخمؽ مف جميع الوجوه، فبل وجو لطمب 

. المخالفة في ذلؾ
ف كاف الكؿ منو) ف حصؿ لؾ مف جية الغير فيو في الحقيقة مف جية اهلل : (وا  يريد أف اإلحساف وا 

؛ ألف اهلل تعالى ىو الذي أعطاه ومكنو مف فعؿ اإلحساف ورغبو في فعمو، ووعده العوض (2)تعالى
جزاؿ . الكؿ منو ألجؿ ما قررناه: الثواب لو في اآلخرة، فميذا قاؿ (3)في الدنيا، وا 

ف جؿ إال كنت مغبوناً ) أراد أف تحصيؿ : (واعمـ أنؾ لست بايعًا شيئًا مف دينؾ وعرضؾ بثمف وا 
ف جؿ حالو وعظـ خطره بنقص في الديف أو نقص مف العرض بإىراؽ ماء  (4)شيء مف الدنيا وا 

الوجو في المسألة، أو التواضع لمخموؽ، فإنو ال محالة يكوف الغبف فيو كبيرًا؛ ألف ما يحصؿ مف 
. ذلؾ حقيرًا باإلضافة إلى ما يفوت مف الديف والعرض



 

 

أراد أف المنقوص حقيقة ىو مف نقص نصيبو مف ثواب اهلل : (فالمغبوف مف غبف نصيبو مف اهلل)
. وجزيؿ ما عنده

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
(. ب)تعالى، سقط مف  (2)
. وأجزؿ(: ب)في  (3)
 .نقص(: ب)في  (4)
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ما قسمو اهلل لؾ مف غير كمفة وال مشقة؛ ألف كؿ ما قدره اهلل لؾ منيا فيو : (خذ مف الدنيا ما آتاؾ)
. آتيؾ ال محالة عمى أيسر الوجوه وأسيميا

. وأعرض عمَّا أعرض عنؾ منيا، وال تذىب نفسؾ عمى ذلؾ حسرة وجزعاً : (وتوؿ عمَّا توالؾ)
ف أنت لـ تفعؿ) . ما أشرت إليو مف أخذ ما جاءؾ منيا، واإلعراض عما لـ يأتؾ منيا: (وا 
اطمب ما طمبت منيا عمى سيولة، وتيسير حاؿ مف غير تيالؾ في طمب : (فأجمؿ في الطمب)

تعاب النفس في تحصيميا . وا 
ياؾ ومقاربة مف ترىبو) . تخافو وتشفؽ منو: (وا 
حالو ال خير في خمطتو لما فييا مف الضرر عمى الديف  (1)فإف مف ىذه: (عمى دينؾ وعرضؾ)

. بالثمـ والنقص، وعمى العرض باإلىدار
ففي بعدؾ عنو سبلمة لمديف وراحة لمقمب عف التكمؼ؛ ألف في خمطتو : (تباعد مف السمطاف الجائر)

إذا مدح الفاسؽ )): إيناسًا لو والواجب إيحاشو وفييا تقريب لو وقد أمرنا باإلبعاد لو، وفي الحديث
(. 2()(اىتز العرش

دالؤه بالغرور في الخمطة ليـ، والقرب منيـ، وتقريب الحاؿ : (وال تأمف خدع الشيطاف) ختمو ومكره وا 
. منو في ذلؾ

. عمييـ ما يفعمونو مف الظمـ والجور: (متى أنكرت: فيقوؿ لؾ)
. بمنكر فأزلتو، أو ظمـ فغيرتو: (أو عممت)
. في حاؿ ضعيؼ أو في إزالة منكر، أو غير ذلؾ مف األمور المقربة إلى اهلل تعالى: (أو تشفعت)
. أعطاؾ اهلل األجر العظيـ، وكاف لو ثواب عند اهلل تعالى: (أجرت)

 __________
. ىذا(: ب)في  (1)



 

 

، وكشؼ (3041) إلى ميزاف الذىبي 1/407عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)
، وتيذيب تأريخ دمشؽ 8/428، 7/298، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي 2/16، 1/105الخفاء

لى غيرىا1308، 3/1307، والكامؿ البف عدي 6/40البف عساكر  . وا 
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الضمير لمشيطاف، يعني أنو خدعيـ بيذه األماني، وقرب ليـ : (فإنو ىكذا أىمؾ مف كاف قبمكـ)
. الحاؿ بيذه التسويفات، وزيف ليـ ذلؾ بيذه األكاذيب حتى وقعوا فيما وقعوا

ف أىؿ القبمة) . ممف آمف بالرسوؿ وصمى إلى قبمتو: (وا 
. أحكاـ اآلخرة، وصدقوا بيـو القيامة، وما اشتمؿ عميو مف األىواؿ: (آمنوا بالمعاد)
يعني ولو خوطب الواحد منيـ، وكمـ عمى أف يبيع آخرتو : (ولو سمعت أحدىـ يبيع آخرتو بدنياه)

. بشيء مف حطاـ الدنيا ورغائبيا النفيسة
. ما دعاه إلى ذلؾ داعي وال أراده: (لـ يفعؿ)
. ما ساعدتو نفسو وال طابت بو، لما فيو مف القوة والصبلبة عمى دينو: (ولـ يطب بذلؾ نفساً )
الخدع والمكر، وغرضو أنو ال يزاؿ يمنيو األماني، ويرغبو فييا : الختؿ ىو: (ثـ قد يختمو الشيطاف)

. بخدعو ومكره وبأمانيو وأكاذيبو
. اليمكة: ييمكو في كؿ ورطة، والورطة: (حتى يورطو)
ما لمواحد منا أي في ىمكتو : (في ىمكتو) الضمير إما لمشيطاف أي في ىمكاتو التي ييمؾ بيا غيره، وا 

. قدرت لو، وأحكـ فييا رأيو مف أجمو (1)التي قد
. شيء: (بعرض مف الدنيا)
. َفُيْطِمُعُو فيو، وُيَمنّْيو أخذه وتناولو عمى قرب وسيولة: (حقير يسير)
. مف المعاصي: (وينقمو مف شيء)
ىمالو إلى درجة أسفؿ منيا: (إلى شيء) . فوقو وأعبل منو، أو ينقمو مف درجة في ترؾ الديف وا 
حتى ىذه متعمقة بكبلـ، أي فبل يزاؿ يفعؿ ذلؾ بو حتى يزيؿ رجاه عف : (حتى يؤيسو مف رحمة اهلل)

الرحمة، فينقطع عنيا وال تخطر لو عمى باؿ، وعند ذلؾ يقتحـ العظائـ وىي سيمة عميو ال 
. بيا، وال يبالي بالدخوؿ فييا (2)يكترث

 __________
(. ب)قد، سقط مف  (1)
 .ثـ ال يكترث بيا(: ب)في  (2)
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فيسيؿ عميو الحاؿ بعد ذلؾ إلى ترؾ الديف وراء : (فيجد الراحة إلى ما يخالؼ اإلسبلـ وأحكامو)
. ظيره، وال يبالي عف ذلؾ، فيذه حاؿ مف اطمأف إلى قرب الظممة وساعد نفسو إلى ذلؾ

. بالتقرب إلييـ ومخالطتيـ: (فإف أبت نفسؾ إال حب الدنيا)
. أىؿ األمر والدولة عمى الخمؽ: (وقرب السبلطيف)
. سبلمتؾ ونجاتؾ في اآلخرة: (وخالفتؾ عما فيو رشدؾ)
. احفظو عف الكبلـ بحضرتيـ، والمحاذرة عف إكثاره معيـ(: لسانؾ (1)فأممؾ عنؾ)
: ، ولو معنياف(2) [تحقير َبقيَّة]ُبَقيَّة بالتصغير : الرواية في قولو: (فإنو ال بقيَّة لممموؾ عند الغضب)

بقيت فبلنًا إذا : أف يكوف مراده أنو ال انتظار ليـ عند الغضب، وال مراعاة أصبًل، مف قوليـ: أحدىما
. انتظرتو
أف يكوف مراده أنو ال استبقاء ليـ عند الغضب، وأخذه مف بقية الماء في الكوز، أي أنيـ : وثانييما

. ال يتركوف شيئًا يبقى عند الغضب، بؿ ييمكوف ىبلكًا باستئصاؿ
عما يتعمؽ بأحواليـ الخاصة فإف ذلؾ يبعث عمى الغيرة والغضب مف : (وال تسأؿ عف أخبارىـ)

. جيتيـ
. فإف فيو مخالفة لمقاصدىـ، وآرائيـ: (وال تنطؽ بأسرارىـ)
. فإف فيو تغريرًا بالنفس ومخاطرة بيا: (وال تدخؿ فيما بينيـ)
: عما فرط مف الكبلـ، وعف بعضيـ: (وفي الصمت السبلمة عف الندامة)

ما إف ندمت عمى سكوٍت مرة 
 

ولقد ندمت عمى الكبلـ مرارا 
 
يريد أنؾ إف فرطت في الصمت فإنو يمكنؾ تداركو بأف تتكمـ (: فرط مف صمتؾ (3)وتبل فيؾ فيما)

. فيما بدا لؾ منو فيو ال محالة
 __________

. عميؾ: وفي االعتبار وسموة العارفيف( ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
وتبل فيؾ ما فرطت فيو مف صمتؾ : ما، والعبارة في االعتبار: عما، وفي شرح النيج(: ب)في  (3)

 .إلخ...
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يعني وأنت إذا تكممت بكبلـ فإنو ال يمكنؾ تداركو بأف (: ما فات مف منطقؾ (1)أيسر مف إدراؾ)
إذا كاف الكبلـ مف : تصمت عنو، فإنو يستحيؿ استرجاع ما خرج مف الكبلـ ورده، وليذا قاؿ بعضيـ

أنا : أنا عمى ما لـ أقؿ أقدر مني عمى ما قمت، وقاؿ آخر: فضة فالسكوت مف ذىب، وعف بعضيـ
ذا لـ أتكمـ بيا ممكتيا (. 2)إذا تكممت بالكممة ممكتني، وا 

 __________
. إدراكؾ: في االعتبار، وشرح النيج (1)
 16/138، ومثؿ ذلؾ ورد في شرح النيج البف أبي الحديد95انظر تصفية القموب لممؤلؼ ص (2)

، والفرس، واليند، والصيف، فقاؿ أحدىـ: اجتمع أربعة حكماء: فقاؿ أنا أندـ عمى ما قمت، : مف الرـو
ذا لـ أتكمـ ممكتيا ولـ : ولـ أندـ عمى ما لـ أقؿ، وقاؿ اآلخر إذا تكممت بالكممة ممكتني ولـ أممكيا، وا 

ف لـ ترجع لـ تنفعو، وقاؿ : تممكني، وقاؿ اآلخر عجبت لممتكمـ إف رجعت عميو كممتو ضرتو، وا 
 .انتيى. أنا عمى رد ما لـ أقؿ أقدر مني عمى رد ما قمت: الرابع
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مف سكت : ))، وبقولو(1)((مف صمت نجا)): ولقد أشار صاحب الشريعة إلى ىذه األسرار بقولو
، فيذه الكمـ كميا مف جيتو قد اشتممت عمى (3(()الصمت خير، وقميؿ فاعمو: ))، وبقولو(2()(سمـ

. جميع أسرار الصمت، واحتوت عمييا
احفظ )): الخيط الذي يشد بو رأسيا، وفي الحديث: وكاء القربة: (وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء)

. وغرضو مف ىذا التحفظ عف عورات الكبلـ بالصمت (4()(عفاصيا ووكاءىا
. مف األمواؿ وما تحتاج إليو في الدنيا: (وحفظ ما في يديؾ)

 __________
، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث (443) برقـ 513رواه اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص (1)

، وسنف 177، 2/159، ومسند أحمد بف حنبؿ (2501) إلى سنف الترمذي 8/378النبوي الشريؼ 
تحاؼ السادة المتقيف 2/299الدارمي   وعزاه إلى غيرىا مف المصادر 578، 459، 7/449، وا 

. انظرىا ىناؾ
 في 1/507رواه في مسند شمس األخبار(( مف أراد أف يسمـ فميحفظ لسانو: ))لو شاىد بمفظ (2)

. الباب السادس والتسعيف عف أنس بف مالؾ، وعزاه إلى االعتبار وسموة العارفيف



 

 

 في الباب 1/509رواه في مسند شمس األخبار (( الصمت حكـ، وقميؿ فاعمو: ))الحديث بمفظ (3)
 وعزاه إلى إتحاؼ السادة 5/383السادس والتسعيف وىو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

، والمغني عف حمؿ األسفار (6880)، وكنز العماؿ رقـ3219، والمطالب العالية 7/449المتقيف 
. 5/1816، والكامؿ البف عدي 3/105لمعراقي 

الوعاء الذي تكوف فيو النفقة مف : العفاص: ، وقاؿ في شرح الحديث3/263النياية البف األثير  (4)
الثني والعطؼ، وبو سمي الجمد الذي يجعؿ عمى رأس : جمد أو خرقة أو غير ذلؾ، مف العفص وىو

 .القارورة عفاصًا وكذلؾ غبلفيا
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والمعنى في ىذا ىو أف حفظ ما في يدؾ عف اإلتبلؼ (: مف طمب ما في يد غيرؾ (1)أحب إليؾ)
باليبة، وسائر أنواع التفضبلت أحب وأقرب إلى اهلل مف إتبلفو، وطمب ما في أيدي الناس، 

. والخضوع ليـ بالسؤاؿ والطمب
الحديث، فإذا حدثت عمف  (3)عمَّف يغمب عمى الظف صدقو وأمانتو في(: إال عف ثقة (2)وال تحدثف)

. يغمب عميو الكذب
. ألف نقؿ الحديث عف الكاذب يكوف كذبًا المحالة: (فتكوف كذاباً )
. لصاحبو وعار عميو لما فيو مف المقت عند اهلل تعالى، وعند الخمؽ: (والكذب ذؿ)
الذي يكوف فيو كفاية مف غير إسراؼ وال تقتير، : ىو (4) [الكفاؼ]: (وحسف التدبير مع الكفاؼ)

َـّ، اجعؿ رزؽ آؿ محمد كفافاً )): وفي الحديث ف كاف  (5)((المَُّي وأراد أف االقتصاد في المعيشة وا 
. كفافاً 

. أعظـ كفاية لمآقي وجيؾ: (أكفى لؾ)
ألف مع االقتصاد فالكفاية حاصمة، ومع اإلسراؼ ال كفاية، فميذا كاف : (مف الكثير مع اإلسراؼ)

. ذلؾ أحؽ وأولى
ف كاف مرًا عما  (6)المعنى في ىذا ىو: (ومرارة اليأس خير مف الطمب إلى لئاـ الناس) أف اليأس وا 

. في أيدي الخمؽ، فيو خير مف الرجوى والطمب إلى أسافؿ الناس وأراذليـ
 __________

وحفظ ما في : أحب إليَّ مف طمب ما في يدي غيرؾ، والعبارة في االعتبار: في شرح النيج (1)
. يديؾ أعود عميؾ مف طمب ما في يد غيرؾ

. وال تحدث(: ب)في  (2)
. وفي الحديث(: ب)في  (3)



 

 

(. ب)سقط مف  (4)
في موسوعة أطراؼ الحديث (( الميـ اجعؿ رزؽ آؿ محمد في الدنيا كفافاً : ))الحديث بمفظ (5)

، وسنف ابف (2361)، وسنف الترمذي(2281)و (730) وعزاه إلى مسمـ 2/159النبوي الشريؼ 
. ، إلى غيرىا268، وأخبلؽ النبوة 7/46، 2/150، والسنف الكبرى لمبييقي (4139)ماجة

 (.ب)ىو، سقط مف  (6)
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أراد أف التعفؼ عف كؿ ما يشيف المرء ويسقط منزلتو مع الحرفة، وىو نقصاف : (والعفة مع الحرفة)
. الحظ والحرماف

أعود ال محالة، وأحسف حااًل؛ ألف الفجور فيو نقصاف الديف وىدمو، : (خير مف الغنى مع الفجور)
. والعفة مع نقصاف الحظ ال نقص فيو عمى الديف وال ىدـ لو

أراد أف المرء إذا كاف معو سر فيو أحفظ لسره وأممؾ بو، فإذا أباحو وأفشاه إلى : (والمرء أحفظ لسره)
: غيره، فذلؾ الغير ال محالة أكثر إظيارًا لو، وعف ىذا قاؿ بعضيـ

إذا ضاؽ صدر المرء عف سر نفسو 
 

( 1)فصدر الذي يستودع السر أضيؽ
 
أنا نرى مف يكوف مجتيدًا في التعمؽ بالمموؾ، : في الديف والدنيا، وبيانو ىو: (رب ساٍع فيما يضره)

ومحبًا في خدمتيـ ومع ذلؾ يضره في دينو، وىكذا فإنا نرى كثيرًا ممف يتعمؽ بطمب األمواؿ فيولع 
رب ساٍع فيما يضره، يشير بو إلى : باألسفار، ويعمـ ما فييا مف النقص بجسمو بالمرض، فميذا قاؿ

. ما ذكرناه، ونرى مف ىذا شيئًا كثيراً 
. مف الكبلـ فيما ال يعنيو: (مف أكثر)
. ىو اإلفحاش في المنطؽ، وغرضو أف كثرة الكبلـ تؤدي إلى ذلؾ، وترشد إليو: اإلىجار: (أىجر)
وما يؤوؿ إليو حالو استبصر في أمره،  (2)أراد أف كؿ مف تفكر في عواقب أمره: (ومف تفكر أبصر)

. وكاف منو عمى حقيقة وبصيرة
ما يقدره اهلل لئلنساف ويقسمو مف سعادة وشقاوة، وأراد أف خير : الحظ: (خير حظ المرء قريف صالح)

. لممرء مقارنة أىؿ الصبلح؛ لما في ذلؾ مف السعادة والنفع في اآلخرة (3)ما يقدره اهلل تعالى
 __________

.  بدوف نسبو لقائمو16/99أورد البيت ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)



 

 

. األمور(: ب)في  (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)

(5/1771 )

 

أىؿ  (3)والخمطة تكسب البعضية، فمف قارف (2)أراد أف المقارنة(: أىؿ الخير تكف منيـ (1)قارف)
أي أنو يكتسب  ((المرء مف قرينو)): الخير، واختمط بيـ كاف مف جممتيـ ونسب إلييـ، وفي الحديث

. مف خبلئقو، ويأخذ مف شيمو
. اعتزؿ عنيـ تكف مخالفًا ليـ في كؿ أحوالؾ: (بايف أىؿ الشر تبف عنيـ)
أحد، وال يغمبف عميؾ  (4)يعني كف في أكثر أحوالؾ محسنًا لمظف بكؿ: (ال يغمبف عميؾ سوء الظف)

. سوء الظف بكؿ أحد، فيؤدي إلى التيمة وانقطاع األلفة
طمب الحبلؿ فريضة عمى )): وفي الحديث عف الرسوؿ عميو السبلـ أنو قاؿ: (بئس الطعاـ الحراـ)

(. 7(()كؿ لحـ نبت مف الحراـ فالنار أولى بو: ))آخر (6)، وفي حديث(5()(كؿ مسمـ
. امرئ في جوفو حراـ (8)ال يقبؿ اهلل صبلة: وعف ابف عباس

 __________
. قارب(: ب)في  (1)
. المقاربة(: ب)في  (2)
. قارب(: ب)في  (3)
. في كؿ أحد(: ب)في  (4)
، 6/4 إلى إتحاؼ السادة المتقيف5/409عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (5)

. 5/1810، 4/1525، 3/1043، 2/779، والكامؿ البف عدي 2/339وتأريخ أصفياف
. وفي الحديث(: ب)في  (6)
، 5/226 إلى إتحاؼ السادة المتقيف 6/439عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (7)
. 2/9207، والمغني عف حمؿ األسفار لمعراقي 6/81،106
 .إلخ...التقبؿ صبلة امرئ(: ب)في  (8)

(5/1772 )

 



 

 

: أعظمو وأعبله، وكؿ شيء جاوز حده فيو فاحش، وفي الحديث: (ظمـ ضعيؼ أفحش الظمـ)
(. 1)((اشتد غضبي عمى مف ظمـ مف ال يجد ناصرًا غيري))
مطابؽ لمعناىا، فمما كاف الزنا عظيمًا عند اهلل وأجؿ الكبائر،  (2)أراد أف لفظيا: (الفاحشة كاسميا)

وليذا جعؿ في مقابمتو عقوبة ال تشبو العقوبات، فمما عظـ أمره وكبر خطره عند اهلل، ال جـر سمي 
. فاحشة، وىكذا كمما عظـ حالو أطمؽ عميو ىذا االسـ

عمى ما تكرىو النفس وينفر عنو الطبع مف احتماؿ األذى وكظـ الغيظ، (: عمى المكروه (3)التصبر)
. وغير ذلؾ مما يعد تصبراً 

. عف الميؿ عف الحؽ، وعف الطيش والفشؿ، والعجمة، وغير ذلؾ مف األمورالمكروىة: (يعصـ القمب)
 __________

أخرجو : ، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو(163) الباب 2/266رواه في مسند شمس األخبار  (1)
أشد غضبي عمى مف ظمـ مف ال يجد لو )): الطبراني في األوسط عف عمي عميو السبلـ ولفظو

 11/382إلخ، وأشار إلى طرفو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( ...(ناصرًا غيري
. 1/143، وكشؼ الخفاء 1/353، والدر المنثور 1/31وعزاه إلى المعجـ الصغير لمطبراني 

. اسميا(: ب)في  (2)
 .الصبر(: ب)في  (3)
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يعني ربما أىمؾ الدواء الذي ترجا منو الصحة لئلنساف، وربما : (ربما كاف الدواء داء، والداء دواء)
الكي وقطع بعض األعضاء لسبلمة الروح، : كاف الشيء الذي يؤلـ ويؤذي دواًء مفيدًا لمصحة، مثؿ

وىكذا ما يحكى عف بعض األطباء أف مف األمراض ما يكوف سببًا لزواؿ مرض آخر، وىذا نحو 
. بالبواسير (2)فإنو يذىب وينجؿ (1)الماَلْنُخوليا

الَخَرُؽ بالخاء المعجمة بفتحتيف ىو المصدر، واالسـ منو : (إذا كاف الرفؽ خرقًا، كاف الخرؽ رفقاً )
عميؾ بالرفؽ يا عائشة، فإنو ما )): ىو نقيضو، وفي الحديث: الجيؿ، والرفؽ: اْلُخُرؽ بضمتيف ىو

، ومثاؿ ما يكوف فيو الرفؽ خرقًا أنو إذا أقدـ ((حصؿ في شيء إال زانو، وال نزع مف شيء إال شانو
عميؾ العدو في الحرب فتأنيت في دفعو وقتمو، فيذا يكوف رفقًا باإلضافة إلى العدو، وىو باإلضافة 

. نفسؾ (3)إليؾ خرقًا؛ ألنو يؤدي إلى ىبلؾ
ىو أنؾ إذا خاطرت وعاجمت في قتؿ العدو، وكاف ىذا خرقًا باإلضافة : ومثاؿ ما يكوف الخرؽ رفقاً 

إلى العدو، ورفقًا باإلضافة إلى نفسؾ، وحاصؿ المعنى فيما ذكر ىاىنا ىو أف الرفؽ في بعض 
المواضع قد يكوف خرقًا، والخرؽ في بعض المواضع قد يكوف رفقًا عمى أوجو مختمفة، ال يخفى 



 

 

. حاليا عمى األذكياء
 __________

في رأي القدماء مرض عقمي مف مظاىره فساد التفكير، : والَمَمْنُخوليا: المالوخيا، قمت(: ب)في  (1)
ينشأ مف تغمب أحد األخبلط األربعة وىي السوداء في الدـ، وذلؾ لعجز الطحاؿ عف امتصاصيا 

مرض عقمي، مف مظاىره اضطراب الوجداف، وتغمب الغـ والحزف والقمؽ : منو، وفي رأي المحدثيف
، وسببو اضطرابات جسمانية أىميا عدـ االعتداؿ في نشاط الغدد  وضيؽ الصدر والميؿ إلى التشاـؤ

(. 2/887المعجـ الوسيط ). الصـ
. أي يزيؿ (2)
 .إىبلؾ(: ب)في  (3)
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ف بعد األمر في ذلؾ وتراخت المدد، فإنو ال بد مف وصولو إليؾ : (سوؼ يأتيؾ ما قدرّْ لؾ) أراد وا 
. مف خير وشر

مف الرزؽ؛ ألنو ربما حصؿ في الكثير ما يكدره مف كثرة العوارض (: مف كثير (1)رب يسير أىنئ)
. ال يمزمو شيء مف ىذه األمور، فميذا كاف أىنئ (2)واآلفات والغمـو واألحزاف، واليسير

ما يقتعده الراعي في جميع حوائجو، : الَقعود بفتح القاؼ مف اإلبؿ: (ساىؿ الدىر ماذؿ لؾ َقُعْوُدهُ )
، فإذا أثنى فيو جمؿ، وغرضو مف ىذا األمر بمواتاة (3)وىو الذي تمت لو سنتاف إلى أف يثنى

. الدىر، وأخذ أموره بالسيولة ميما كاف مذعنًا منقادًا، فأما إذا اعتاص أمره فبل سبيؿ إلى مساىمتو
: ، وفي الحديث(4)الجاري عمى األكثر النصيحة ممف طمبت منو: (ربما نصح غير الناصح)
. وربما جرى عمى القمة أف ُيْسَتْنَصُح إنساف فتأتي النصيحة مف غيره (5)((المستشار مؤتمف))
أي وحصؿ الغش والخديعة ممف طمبت منو النصيحة، وميما كاف األمر ىكذا : (وغش المستنصح)

. فبل ينبغي لعاقؿ االتكاؿ عمى نصح الناصح، وغش الغاش؛ ألنو ربما جرى منيما خبلؼ ذلؾ
 __________

(. ب)أنمى، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)والكثير، وىو تحريؼ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (2)
(. 4/87وانظر نياية ابف األثير. )يدخؿ في السنة السادسة فعند دخولو فييا يسمى جمؿ: يثنى (3)
(. ب)منو، سقط مف  (4)
بسنده عف أـ سممة،  (624) رقـ 469أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (5)

، ورواه في لوامع 8/671ولمحديث مصادر كثيرة انظرىا في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 



 

 

أخرجو أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابف ماجة، : وقاؿ (6) في سمسمة اإلبريز رقـ 3/228األنوار 
 .والطبراني في الكبير
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ما يتمناه اإلنساف مف جميع األشياء، فحذَّره : جمع منية، وىو: المنى: (إياؾ واالتكاؿ عمى المنى)
. عف االعتماد عمييا

ما يتوصؿ بيا إلى الربح، وغرضو أنيا بضائع أىؿ الحمؽ : البضاعة(: بضائع النوكى (1)ألنيا)
. جمع أنوؾ وىو األحمؽ: والجيؿ، والنوكى

يريد أنؾ إذا تركتيا، وآثرت ما ىو الصحيح المعتمد عمييا دونما : (وفي تركيا خير الدنيا واألخرى)
ىو أمر موىـو ال تدري ىو يحصؿ أـ ال، فقد اعتمدت في أمرؾ عمى ما ىو الحؽ مف أعماؿ الدنيا 

. واآلخرة، وعممت عمى ما ىو األفضؿ منيما
َِ قمبؾ باألدب كما تذكى النار بالحطب) إذا اشتعمت، وأراد نوّْر قمبؾ : ذكت النار تذكو ذكواً : (ذؾّْ

بتذكر اآلداب الدينية والدنيوية، وأشعؿ فييا نيرانيا كما تشعؿ النار وتذكو وقودىا بإيراد الحطب 
. عمييا

نياه عف أف يكوف جامعًا بيف غث األمور وسمينيا، وقوييا وضعيفيا، : (ال تكف كحاطب ليؿ)
نما يأخذ مف األمور أحسنيا وأعبلىا وأرفعيا مف أمور الديف والدنيا، وفي  وجيدىا ورديئيا، وا 

((. يحب معالي األمور، ويكره سفسافيا (2)إف اهلل تعالى)): الحديث
: ما يحممو السيؿ مف بطوف األودية مف األخبلط المجتمعة، قاؿ امرؤ القيس: الغثاء: (وغثاء السيؿ)

غدوة  (3)كأف ذرى رأس المجيمر
 

مف السيؿ والغثاء فمكة ِمْغَزؿ 
 __________

(. ب)فإنيا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
، وقاؿ (105) في الباب 2/20، والحديث رواه في مسند شمس األخبار (ب)تعالى، زيادة في  (2)

أخرجو الطبراني في الكبير عف الحسيف بف عمي عمييما السبلـ، : العبلمة الجبلؿ في تخريجو
. انتيى. وحسنو السيوطي

:  بمفظ32المخيـ، والبيت ورد في شرح المعمقات السبع لمزوزني ص: وفي نسخة أخرى( ب)في  (3)
 .أكمة بعينيا: ، والمجيمر(أ)المجيمر كما في 
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. ويكوف مثقبًل ومخففاً 
االسـ : المو لومًا إذا عذلو، والُمْوـُ بضـ الفاء ىو: العذؿ، يقاؿ: المَّوـُ بفتح الفاء: (كفر النعمة لـؤ)

. مف المبلمة والبلئمة، وأالـ الرجؿ إذا أتى بما يبلـ عميو، واستبلـ الرجؿ إلى الناس أي استذَـّ 
نقيض اليمف، وأراد أف كؿ مف صحب الجياؿ فإنو يكوف ال : الشـؤ ىو: (صحبة الجاىؿ شـؤ)

. محالة مشئومًا ال خير فيو وال معو
خبرة األمور والحنكة فييا، ومعاناتيا مرة بعد  (1)وىي جمع تجربة، وىي: (العقؿ حفظ التجارب)

: مرة، وفيو معنياف
. أف يريد أف مف حكـ العقؿ وقضيتو حفظ ما جربو اإلنساف وعالجو مرة بعد أخرى: أحدىما
أف يكوف غرضو أف العاقؿ ال يكوف عاقبًل، وال يكوف عقمو كامبًل، إال بعد أف يكوف مجربًا : وثانييما

لؤلمور، ذا حنكة فييا، وأما مف يأتي األمور ويفعميا مف غير تجربة فييا، فميس عمى حد العقبلء، 
. وال ذاؾ مف حقيقة شأنيـ

وأفضؿ ما عالجت مف األمور كميا، ما كاف سببًا في اعتبارؾ : (وخير ما جربت ما وعظؾ)
. وموعظتؾ، وانتفاعؾ في أمر الديف وحاؿ اآلخرة

في  (3)أفرصتني الفرصة أي أمكنتني، وأراد األمر باإلسراع والمعاجمة: (2)يقاؿ: (بادر الفرصة)
إحراز الخيرات مف جميع األمور، والمواثبة عمييا قبؿ فواتيا، وعروض ما يعرض مف أخذىا 

. وتناوليا
الشجا في الحمؽ، وأراد أف إىماليا وترؾ : واحدة الغصص وىي: الغصة: (قبؿ أف تكوف غصة)

. المعاجمة في أخذىا يكوف شجًا في الحمؽ ال محالة
 __________

. وىو(: ب)في  (1)
(. ب)يقاؿ، سقط مف  (2)
 .والماجمة، وىو تحريؼ(: ب)في  (3)
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؛ ألنو إذا أخذه وقطع : (مف الحـز العـز) أراد أف العـز عمى أخذ الشيء، وتناولو ىو أحد أجزاء الحـز
مف : عمى تناولو فيو آخذ بالحـز ال محالة، مخافة أف يفوت أو يعرض عف أخذه عارض، فميذا قاؿ



 

 

. الحـز العـز
: ثـ أخذ في تقرير الحكـ وبياف أسرارىا وغرائبيا بقولو

الضعؼ، وغرضو أف السبب في امتناع : اشتقاؽ التواني مف الونى، وىو: (سبب الحرماف التواني)
بعض األشياء وحرمانيا ىو الضعؼ عف طمبيا والتساىؿ في إدراكيا، وليذا نجد اإلنساف إذا جدَّ في 

ذا توانى فيو فات ال محالة . طمب شيء حصؿ، وا 
مطموبو، ويحصؿ لو، فكـ مف طالب وال يناؿ مطموبو، وال يكوف حاصبًل : (ليس كؿ طالب يصيب)

ف جد واجتيد . وا 
. دوف إيابو الموت، فبل يؤوب أبداً  (1)فكـ مف غائب يعرض: (وال كؿ غائب يؤوب)
: في الديف واإلعراض عف اآلخرة: (مف الفساد)
وىو التقوى وما بمغ إلى اآلخرة، وال فساد كيو؛ ألف كؿ فساد يرجى صبلحو إال ما : (إضاعة الزاد)

. كاف مف فساد الزاد في اآلخرة فإنو ال رجوى لصبلحو بحاؿ
يعني أف مف أضاع زاده في اآلخرة فقد أفسد ال محالة معاده إلى اهلل تعالى، : (وىو مفسدة المعاد)

. ومرجعو إليو؛ إذ ال معاد مف دوف زاد
لى اهلل عاقبة األمور كميا وصيرورتيا: (لكؿ أمر عاقبة) . يؤوؿ إلييا ويرجع، وا 
المداومة عمى الشيء وتكراره، وأراد رب مداـو عمى فعؿ شيء وىو في : الدأب: (رب دائب مفرط)

ما إليقاعو لو عمى  الحقيقة مفرط في فعمو، كأنو بمنزلة مف لـ يفعمو، إما لفساد قصده وتغير نيتو، وا 
. غير الوجو المأمور بو

 __________
 .يعرض لو(: ب)في  (1)

(5/1778 )

 

مف يكوف ساعيًا في تحصيؿ شيء ومجتيدًا في فعمو وىو في  (1)أي رب: (ورب ساٍع مضيع)
؛ لكوف سعيو غير موافؽ لؤلمر، وال مطابقًا لو، وما ذكره أمير المؤمنيف يقع (2)الحقيقة مضيع لو

. كثيراً 
في اضطرابو في تجارتو وركوب البر والبحر، فيو عمى غير حقيقة في تجارتو : (التاجر مخاطر)

كميا، وال يزاؿ راكبًا  (3)ىؿ تسمـ أو ال؟ وىؿ يربح أو يكوف خاسرًا؟ فبل يزاؿ في خطر في تصرفاتيا
. لؤلخطار

يقاعو، فإذا كاف المعيف في : (ال خير في معيف مييف) اإلعانة إنما تراد مف أجؿ تحصيؿ المقصود وا 
. غاية الضعؼ واليواف فبل فائدة فييا، وال نفع واقع بيا



 

 

ما المتيـ، وكبلىما يشوباف الصداقة، ويقطعاف : (وال في صديؽ ضنيف) أراد بالضنيف إما البخيؿ، وا 
. حاليا، ويبطبلف أمرىا

الخدع والمكر، وأراد أف كؿ أمر قررت قواعده عمى : الغرور ىو: (وال تبنيفَّ في أمر عمى غرور)
. خديعة ومكر، فيوباطؿ متبلشي ال ثبات لو، فميذا نيى عنو

أراد أف الصبر عمى المكاره وتحمؿ أذى الخمؽ واالصطبار عمى ما يأتي منيـ مف : (مف حمـ ساد)
: المكروه، يورث السؤدد عمييـ، وعف ىذا قاؿ بعضيـ

تحمـ عف األدنيف واستبؽ ودىـ 
 

( 4)فمف تستطيع الحمـ حتى تحمّما
 
صبلح حالو في الديف والدنيا، ومف فيـ عف اهلل ازداد : التفقو: (ومف تفقو ازداد) التفيـ لمراد اهلل وا 

. خيره وكثر صبلحو
ألف عمارة القموب ال تحصؿ بأعظـ مف ذكر الموت وأحواؿ : (لقاء أىؿ الخيرات عمارة القموب)

. اآلخرة، ولقاء أىؿ الصبلح يكوف فيو أبمغ ذلؾ وأعظمو
 __________

. أي ورب(: ب)في  (1)
. فبل يزاؿ في خطر تصرفاتو كميا(: ب)في  (2)
(. ب)لو، سقط مف  (3)
 . بدوف نسبة لقائمو1/707لساف العرب  (4)
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جمح الفرس براكبو، إذا خالفو في مراده ولـ يممؾ أمره، وأراد : (إياؾ أف تجمح بؾ مطايا المجاج)
التحذير عف أف يكوف المجاج والشجار طامحيف باإلنساف إلى المكاره السيئة والمداخؿ الضيقة، 

. والمعنى في ىذا ىو كؼ النفس وزميا عف الورود في المجاج والخصومات
فبلف يقترؼ لعيالو إذا كاف يكتسب : االكتساب، يقاؿ: القرؼ(: (1)إف قارفت سيئة فعجّْؿ ليا توبة)

. عمييـ، وأراد أنؾ إذا اكتسبت سيئة فبل تمَّالؾ في تعجيؿ توبة مف أجميا تمحوىا
ف خانؾ) أراد أف الواجب عميؾ أف ال تخوف أحدًا، وخيانتو لؾ ال تبطؿ ىذا : (ال تخف مف ائتمنؾ وا 

ذا أسقط حقؾ فبل تسقط حقو بالخيانة مف جيتؾ . الواجب، وألنو إذا خانؾ فقد أسقط حقؾ، وا 
ف أذاع سرؾ (2)ال) ىي اإلفشاء، وفبلف خدَّاع مذَّاع أي يفشي األسرار : اإلذاعة(: تذع سره وا 



 

 

ف أساء في إفشاء سرؾ (3)وينشرىا، وغرضو أنؾ ال تفش . سره وا 
فبلف أخذ بالوثيقة في أمره، أي بالثقة، وأراد ىاىنا أنؾ إذا طمبت : يقاؿ: (ال تستوثؽ بثقة رجاء)

وثيقة في أمر فبل تجعميا عمى جية الرجاء، وكف فييا عمى قطع فيطمئف بيا القمب، ويكوف الصدر 
. إلييا منشرحاً 

يعني أف حفظ القميؿ في يدؾ خير مف بذلو عمى غير حقيقة مف : (ال تخاطر بشيء رجاء أكثر منو)
حالو لرجوى ما ىو أكثر منو، وأراد بيذا حيث ال يكوف ظف السبلمة أكثر، فأما إذا كاف ظف السبلمة 

. أكثر فالعقوؿ مشيرة إلى حسف ذلؾ ال محالة
 __________

. فعجؿ ليا توبة تمحوىا(: ب)في  (1)
. وال تذع: في االعتبار (2)
ال تفشي، بإثبات الياء في آخره، والصواب ما أثبتو؛ ألف الفعؿ المضارع المعتؿ : في النسخ (3)

 .اآلخر إذا دخمت عميو ال الناىية، جزمتو وذلؾ بحذؼ الحرؼ األخير منو
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. في جميع أحوالؾ، وغرضو كف مفضبًل عمى مف قدرت عميو(: (1)جد بالفضؿ)
متوسطًا مف غير إسراؼ في حالؾ، وال إضرار  (2)[وعطاؤؾ حسناً ]أي ليكف َبْذُلَؾ : (وأحسف البذؿ)

. ،[29:اإلسراء]{واََل َتْبُسْطَيا ُكؿَّ اْلَبْسطِ }: بو، كما قاؿ تعالى
أي قواًل ذا حسف، وأراد قواًل لطيفًا ال خشونة فيو، وال يجوز حسنًا بغير تنويف، : (قؿ لمناس حسناً )

بغير البلـ أو اإلضافة إال  (3)عمى أف يكوف تأنيث األحسف؛ ألف المؤنث مف ذلؾ ال يجوز إتيانو
. عمى جية الشذوذ، فميذا وجب حممو عمى المصدر كما ذكرناه

بالمكروه واألذى، وغرضو أف كؿ مف بادرت إليو بفعؿ القبيح فإنو : (قؿَّ ما تسمـ ممف تسرعت إليو)
. والخديعة، والكيد لؾ ال محالة، فبل تكاد تسمـ مف كيده (4)[في المكر]ال يزاؿ مجتيدًا في المبالغة، 

أي أف اإلحساف يقود إلى كؿ خير، فبل تكاد تندـ عمى فضؿ عمى أحد : (أو تندـ إف تفضمت عميو)
. بحاؿ

. في الطباع، واتباع محامد الشيـ: (مف الكـر)
. بالعقود والمواثيؽ، والمكر والخديعة ىو المـؤ بعينو: (الوفاء بالذمـ)
البغض والكراىة، وأراد أف : صدَّ عنو صدودًا إذا أعرض عنو، والمقت: (الصدود آية المقت)

. اإلعراض عبلمة لمبغض ال مرية فيو
ألف مع االنقباض البعد، والبعد يورث الوحشة والقطيعة، وىذه كميا : (االنقباض يجمب العداوة)



 

 

. أسباب جالبة لمعداوة
 __________

وأثبتو مف ( أ)في جميع أحوالؾ غير واضح في : ، وقولو(خذ الفضؿ: )وفي نسخة أخرى( أ)في  (1)
. (ب)
(. ب)غير واضح وىو بياض في نسخة أخرى، وما أثبتو مف(: أ)ما بيف المعكوفيف في  (2)
. إثباتو(: ب)في  (3)
 (.ب)سقط مف  (4)
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. المودة (1)ألف مع الخمطة األلفة، واأللفة تورث البشاشة، والبشاشة ِحبَاَلةُ : (والخمطة تورث المحبة)
أراد أف المرء إذا كاف كثيرًا ما يكثر العمؿ عمى صاحبو في أحواؿ معاشرتو لو، فإف : (كثرة العمؿ)

. ذلؾ كمو
. عبلمة السآمة لو، والنفرة عف خمطتو ومفاكيتو: (آية الممؿ)
. في الطباع والشيـ: (مف الكـر)
برىا وكرامتيا بالمواصمة والتعيد، وليذا ترى ذلؾ كثيرًا في أفاضؿ الناس وأىؿ : (صمة الرحـ)

. الشيامة منيـ
التجـر وىو ادعاء ذنب لـ يذنبو الغير، وأراد أنو وجو المقاطعة : التجني ىو: (التجن ي وجو القطيعة)

. عف التواصؿ، وحقيقتيا وعبلمتيا، ومعو حصوليا ال محالة
أراد أنو إذا صرمؾ فأكره نفسؾ عمى صمتو واحمميا :(احمؿ نفسؾ في أخيؾ عند صرمو عمى الصمة)

. احمؿ نفسؾ، يدؿ عمى أنو إكراه لمنفس عمى ذلؾ؛ ألنو خبلؼ ىواىا ومرادىا: عمى ذلؾ، وقولو
. إعراضو عنؾ: (وعند صدوده)
. الرفؽ بو والتقرب إليو: (عمى المطؼ والمقاربة)
. بخمو ومنع جود نفسو: (وعند جموده)
نالتو بخيرؾ: (عمى البذؿ) . عمى إسداء المعروؼ إليو، وا 
. ، والتعيد لحالو(2)عمى القرب منو: (وعند تباعده عمى الدنو)
. بخمو بما في يده أوعمى ضيؽ أخبلقو وضنكيا: (وعند شدتو)
ما عمى بسط األخبلؽ ولينيا لو: (عمى الميف) . إما عمى المسامحة، وا 
. إساءتو إليؾ: (وعند جرمو)
. عمى قبوؿ عذره إذا اعتذر في ذلؾ: (عمى العذر)



 

 

. أراد أنؾ تفعؿ ذلؾ وتستمر عميو حتى كأنؾ في منزلة العبد لو: (حتى كأنؾ لو عبد)
كراه النفس عميو: (وكأنو ذونعمة عميؾ) . تفضؿ وعطاء في اصطبارؾ عمى ذلؾ، وا 

 __________
(. 121وانظر مختار الصحاح . )التي يصاد بيا: الِحبالة بالكسر ىي (1)
 .منؾ(: ب)في  (2)
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ياؾ أف تضع ذلؾ في غير موضعو) يعني أف خضوعؾ وقربؾ ودنوؾ ولينؾ، إنما يكوف ذلؾ : (وا 
. مستحقًا ومندوبًا إليو في حؽ مف يعرؼ ذلؾ، ويتحققو ويكوف موضعًا لو

ألف فعمؾ ذلؾ في غير موضعو، وفي غير أىمو سقوط في اليمة، : (أو أف تفعمو في غير أىمو)
. وركة في الطبيعة، وذؿ في النفس

عدوؾ، وعدو صديقؾ، وصديؽ عدوؾ، : ألف األعداء ثبلثة: (ال تتخذَّف عدو صديقؾ صديقاً )
. صديقؾ، وصديؽ صديقؾ، وعدوعدوؾ، فإذا اتخذت عدو صديقؾ صديقاً : واألصدقاء ثبلثة أيضاً 

. باتخاذ عدوه صديقًا، وىو أحد األعداء لؾ: (فتعادي صديقؾ)
. في أحوالؾ كميا فتري صاحبؾ النصح وغرضؾ خدعو: (وال تعمؿ بالخديعة)
ذلؾ داؿ عمى آلمة  (1)[الفعؿ وأراد أف]الدني األصؿ الشحيح : جمع لئيـ وىو: (فإنيا خمؽ المئاـ)

. فعمو (2)أصمو، وسخافة
ىو عربي محض أي خالص : لو ويقاؿ (3) [محضتو الود أخمصتو]: (امحض أخاؾ النصيحة)

: أمحضتو، قاؿ الشاعر (4)[أخمصتو فقد]نسبو، أي أخمصيا لو، وكؿ شيء 
قؿ لمغواني أما فيكفَّ فاتكٌة 

 
( 5)تعمو المئيـ بضرٍب فيو إمحاض

 __________
(. ب)، وىو بياض في النسخة األخرى، وما أثبتو مف (أ)ما بيف المعقوفيف غير واضح في  (1)
. وشحاحة(: ب)في  (2)
محض : ، ولفظو في النسخة األخرى(ب)، وما أثبتو مف (أ)ما بيف المعقوفيف غير واضح في  (3)

. إلخ...ىو عربي محض : النصيحة لو ويقاؿ
. ، ومحمو في النسخة األخرى بياض(ب)وما أثبتو مف ( أ)ما بيف المعقوفيف غير واضح في  (4)
 . بدوف نسبة لقائمو3/445لساف العرب  (5)
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الحسف عما يكوف  (1)يعني مراده كانت حسنة عنده أو مكروىة، فعبَّر عف: (حسنة كانت أو قبيحة)
يكوف مكروىًا، وليس الغرض أف النصيحة تكوف قبيحة، فإف كؿ ما كاف  (2)مرادًا، وعف القبيح بما

. قبيحًا فبل وجو لؤلمر بو
الضعؼ، وأراد ال تصحبيـ باإلفساد والضعؼ، والركة في : الوىف: (ال تصحبف اإلخواف باإليياف)

. الحاؿ
تذكير التوبة ليتوب عنيا، أو تذكير كونيا خطيئة فيقمع، أو تذكَّر : (صاحبيـ بالتذكير عند الزلة)

. عظمة اهلل وخوفو، فيكوف ذلؾ سببًا لبلنزجار عنيا
. أخمصيا ليـ، وود محض إذا كاف خالصًا ال شوب فيو (3)أي: (وأمحضيـ المودة)
ىب البعير ىبة وىبابًا إذانشط في سيره، قاؿ : ُيروى مفتوحًا، وىي واحد اليبات، يقاؿ: (عند الَيبَّةِ )

: لبيد
ماـ كأنَّيا  فميا َىَباٌب في الزّْ

 
مع الجنوب جياميا  (4)صيباء راح

 
ىب البعير ِىَبة إذا ىاج لمضراب، وكبلىما صالح ىاىنا، فإف : الحالة، يقاؿ: وُيروى بالكسر وىي

. الغرض محض المودة عند شدة األمر وصعوبتو
. تثؽ بو في جميع أحوالو، ويطمئف صدرؾ إليو وينشرح: (كـ مف أخ ثقة)
ـْ ِعَبادًا َلَنا}: اإلرساؿ، قاؿ تعالى: البعث(: (5)بعث العتب بحقو) ، وأراد أزاؿ [5:اإلسراء]{َبَعْثَنا َعَمْيُك

. العتب حقو وأرسمو، وغرضو مف ىذا كمو ىو أف كثرة عتاب الصاحب تزيؿ حقو وتبطمو
 __________

. إلخ...فعّبر بالحسف بما يكوف(: ب)في  (1)
. إلخ...وبالقبيح عما : ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (2)
(. ب)أي زيادة في  (3)
، والبيت في لساف العرب : 79في شرح المعمقات السبع ص  (4)  وروايتو فيو 3/760صيباء َخؼَّ

. كرواية المؤلؼ لو ىنا
 .كـ مف أخ ثقة يعد ىدية العيب تحفة: في االعتبار وسموة العارفيف (5)
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في أمور الصحبة واإلخوة، فإف مع المساعدة تكوف استقامة األحواؿ : (ساعد أخاؾ عمى كؿ حاؿ)
. كميا وانتظاميا

أي ال تفارقو ميما كاف عمى الحؽ، وكف معو عميو عمى أي وجو : (وزؿ معو في الحؽ حيث زاؿ)
. كاف
. عاممو بالتفضؿ عميو في أحوالو كميا: (جد عمى عدوؾ بالفضؿ)
، وأراد أف تذليؿ العدو (1)ىو التذليؿ: التسخير: (فتسخير العدو باإلحساف إليو أجمى الظفريف)

: بإعطائو المعروؼ واإلحساف مف جيتؾ، فإف الظفر بالعدو يكوف بوجييف
. القير لو والغمبة: أحدىما
أجمى مف قيره، وأحمد عاقبة في مذاىب  (2)اإلحساف إليو، لكف تذليمو باإلحساف إليو: وثانييما

الكراـ؛ لكونو أخؼ حااًل وأسيؿ مف القير ال محالة، وألنو باإلحساف ينجذب مف جية نفسو، وبالقير 
. إنما ينجذب بداعية اإلكراه ال غير، فميذا كاف ذلؾ أجمى وأجود

. أره البصيرة في أمره، واىده إلى الرشد: (بصر صديقؾ)
. اصبر عمى ما يغيظؾ مف أمرؾ، واكظـ غيظؾ فيو: (وتجرع الغيظ)
. يريد أف عاقبتيا حموة المطعـ: (فإني لـ أر جرعة أحمى منيا عاقبة)
عاقبتو، وىي بفتح الغيف المصدر، وبالكسر أيضًا كالمحمدة : مغبة كؿ شيء: (وال ألذ منيا مغبة)

. والمعذرة
َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ }: الفظاظة، قاؿ اهلل تعالى: قاساؾ وناواؾ، والغمظة: (لف لمف غالظؾ)

[. 159:آؿ عمراف]{اْلَقْمبِ 
. أراد أنؾ إذا لنت لو في أوؿ األمر فيقرب ال محالة أف يميف لؾ في آخره: (يوشؾ أف يميف لؾ)
سداء المعروؼ عميو: (تفضؿ عمى عدوؾ) . باإلحساف إليو وا 
ما اإلحساف إليو، وال شؾ أف اإلحساف ىو أجبلىما وأعظميما : (فإنو أجمى الظفريف) إما القير لو، وا 

. نفعًا وجدوى
 __________

. التذلؿ(: ب)في  (1)
 (.ب)إليو، سقط مف  (2)
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ف أردت قطيعة أخيؾ) يحاشو عف األلفة: يقوؿ: (وا  . إذا عزمت يومًا عمى قطعو عف المواصمة، وا 
بقية مف المواصمة، وال تبالغ في القطيعة  (1)اجعؿ عند نفسؾ لو: (فاستبؽ لو مف نفسؾ بقية)

. والوحشة
. المواصمة، واستقبحت أمرؾ (2)عف ذلؾ مف: (إف بدا لؾ)
مف األياـ عمى القمة والندور وىذه إشارة منو إلى أف اإلنساف ال يستمر عمى حالة  (3)يوماً : (يومًا ما)

. واحدة، فميكف مف أمره عمى ثقة في التبقية لنفسو مف ذلؾ
مف قصدؾ في طمب حاجة وظف فيؾ قضاءىا، أو قصدؾ في : (ومف ظف بؾ خيرًا فصدؽ ظنو)

عطية، وظف بؾ غنى، أو غير ذلؾ مف الظنوف الحسنة فبل تخيب رجاءه فيما قصد مف ذلؾ، 
. وصدّْؽ رجاءه في ذلؾ، وال تخالفو فيما أمَّؿ فيؾ مف قضائيا

أي أف القبح فييا يعظـ حالو، وليذا أتى بو عمى جية التعجب مف : (!ما أقبح القطيعة بعد الصمة)
(. 4)حالو، لما فيو مف زيادة القبح وشناعتو

. المودة: خبلؼ البر، واإلخاء: الجفاء: (والجفاء بعد اإلخاء)
نما عظـ القبح لما تقدـ قبؿ ذلؾ مما ينافيو ويعاكسو، فميذا ازداد قبحًا؛ ألف : (والعداوة بعد المودة) وا 

مودة ومواالة، فإف ذلؾ يكوف أدخؿ في القبح ال  (5)العداوة ابتداًء ليس حاليا مثؿ حاليا إذا تقدميا
. محالة

. تسقطو وتزيمو: (ال تضيعف حؽ أخيؾ)
. مف اإلدالؿ واأللفة والصحبة: (اتكااًل عمى ما بينؾ وبينو)
. يعني أف ذلؾ كمو يبطؿ ويسقط حكميا ويبطؿ حقيقتيا(: بأخ لؾ مف ضيعت حقو (6)فإنو ليس)

 __________
(. ب)لو، زيادة في  (1)
. مف ذلؾ عف المواصمة(: ب)في  (2)
(. ب)يومًا، سقط مف  (3)
. والشناعة(: ب)في  (4)
. تقدمتيا(: ب)في  (5)
 .إلخ...فميس بأخ لؾ (: ب)العبارة في  (6)
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ألف رغبتؾ في زاىد فيؾ داللة عمى (: (2[)وال تزىدفَّ فيمف رغب فيؾ ](1)ال ترغبفَّ فيمف زىد فيؾ)
. ىوف النفس وركتيا، وسقوط حاليا، وزىدؾ فيمف رغب فيؾ أيضًا نقصاف حظ في حقو



 

 

. قرابتؾ ومف يختص بؾ مف أىمؾ: (ال يكف أىمؾ)
أعظـ الناس شقاء بؾ، يشير إلى حسف المعاشرة ليـ والتوسيع في حاليـ، : (أشقى الناس بؾ)

. والمواساة ليـ، فإذا فعمت ذلؾ كانوا أسعد الناس بؾ حااًل، وأعظميـ حظًا بؾ
ف قطعؾ عف (: (3)ال يكونف أخوؾ أقوى عمى قطيعتؾ منؾ عمى مواصمتو) أراد أف أخاؾ وا 

المواصمة وقوي عمى ذلؾ، فكف أقوى منو، عمى خبلؼ ذلؾ مف المواصمة والقرب، لتكوف أفضؿ منو 
. وأعمى حاالً 

ذا كاف قويًا عمى اإلساءة إليؾ، فكف أقوى منو (: اإلساءة أقوى منؾ عمى اإلحساف (4)وال عمى) وا 
. عمى اإلحساف إليو

ذا كاف قويًا عمى البخؿ فكف أقوى منو عمى الجود : (وال عمى البخؿ أقوى منؾ عمى الجود) وا 
. والتفضؿ 

ذا كاف قويًا عمى التقصير في األحواؿ كميا، فكف : (وال عمى التقصير أقوى منؾ عمى التفضؿ) وا 
. أقوى عمى اإلفضاؿ واإلعطاء منو

ليس مف خبلئؽ الكراـ وال مف خصاؿ أىؿ الشيـ الشريفة؛ أنو إذا : (وليس جزاء مف سرؾ أف تسوءه)
مسرة أف تكافئ صاحبيا بمكروه، وال أف مف فعؿ فعبًل مف اإلحساف  (5)صدر مف جية أحد إليؾ
. يكوف جزاؤه اإلساءة إليو

ما في وقوع : (ال يكبرفَّ عميؾ ظمـ مف ظممؾ) أي ال َيْعُظَمفَّ عميؾ، إما في العفو عنو والصفح، وا 
. الغـ فيو

 __________
. وال ترغبف فيمف زىد عنؾ: في شرح النيج (1)
. ما بيف المعقوفيف( ب)زيادة في  (2)
. صمتو: في شرح النيج واالعتبار (3)
. إلخ...وال تكونف عمى اإلساءة : في شرح النيج (4)
 (.ب)إليؾ، زيادة في  (5)
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بما يحصؿ عميو مف المـو مف الخمؽ في الدنيا، والعقوبة مف اهلل تعالى (: في مضرتو (1)فإنما سعى)
. في اآلخرة

بما يحصؿ مف الثواب عمى كظـ الغيظ عنو أو بالعفو عنو أيضًا، وما يحصؿ مف محمدة : (ونفعؾ)
. الناس لؾ في ذلؾ كمو



 

 

. الذي قدَّره اهلل لؾ وحتمو، وجعمو بمغًة لؾ: (الرزؽ)
: نوعاف، ووجياف: (رزقاف)
. باالجتياد في طمبو بحرفة أو سفر، أو عمؿ أوكدٍّل عمى أي وجو كاف ذلؾ في إيجاده: (رزؽ تطمبو)
. يسوقو اهلل تعالى إليؾ مف غير كد وال تعب، وال نصب في ذلؾ: (ورزؽ يطمبؾ)
ف لـ تأتو (: لـ تأتو أتاؾ (2)وأنت إف) يعني أف اهلل تعالى قد قدر وقوعو وحصولو إليؾ، فأنت وا 

. بالطمب فيوآٍت إليؾ ال محالة ال يتخمؼ عنؾ
. الذي خمقو اهلل تعالى مصمحة لمعباد ومقدارًا آلجاليـ: (والزماف)
. نفعو: (يـو لؾ: يوماف)
. ضره: (ويـو عميؾ)
. فيو مف المنافع واألرزاؽ المقدرة لؾ: (فما كاف لؾ)
ف كنت ضعيفًا عف تناولو وأخذه: (أتاؾ عمى ضعفؾ) . وصمؾ وا 
، واآلالـ المقدر: (وما كاف عميؾ) ، والغمـو . وصوليا إليؾ (3)وبالو مف اليمـو
بعاده: (لـ تقدر عمى دفعو) . إزالتو عنؾ وا 
ف كنت قوياً : (بقوتؾ) . وا 
أتى بو عمى قضية التعجب، لما فيو مف المبالغة في القبح : (! ما أقبح الخضوع عند الحاجة)

. والشناعة، وىو أف تكوف خاضعًا عند حاجتؾ لغيرؾ، ال وجو لمخضوع سوى الحاجة
أي وما أقبح الجفاء، وىو خبلؼ البر عند االستغناء، وأراد أف التذلؿ إذا كاف : (!والجفاء عند الغنى)

. عند طمب الحاجة، ثـ يكوف الجفاء بعد االستغناء، فيذا يكوف أقبح ما يكوف
 __________

. فإنو إنما يسعى: فإنو يسعى، وفي االعتبار: فإنما يسعى، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
ف(: ب)في  (2) . وأنت وا 
 .المقدرة(: ب)في  (3)
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: فيو وجياف(: بره عندؾ (1)ما أقبح المعصية لمف لـ يزؿ)
أف يكوف خاصًا في حؽ اهلل تعالى، فإذا كاف اهلل تعالى ال يزاؿ بره واصبًل إلى الخمؽ في : أحدىما

. كؿ ساعة، فمعصية مف ىذه حالو ليا مدخؿ عظيـ في القبح
أف يكوف عامًا في حؽ اهلل تعالى وفي حؽ غيره، وىو أف كؿ مف كاف بره واصبًل إليؾ : وثانييما

. عمى الدواـ فمعصيتو تعظـ ال محالة، سواء كاف في حؽ اهلل أو حؽ غيره مف المخموقيف



 

 

في الدنيا فيو فاٍف، وال بقاء لشيء منيا  (2)يشير إلى ما: (إنما لؾ مف دنياؾ ما أصمحت بو مثواؾ)
موضع اإلقامة : إال ما كاف صبلحًا لآلخرة مف األعماؿ الصالحة، وجميع أنواع البر كميا، والمثوى

. والثوى
، وبيانو أنؾ ال يخمو (: مف يديؾ (3)إف كنت جازعًا عمى ما نقؿ) يشير إلى أف الجزع كمو مذمـو

جزعؾ، إما أف يكوف عمى ما ىو حاصؿ في يديؾ شحًا عميو وبخبًل أف يفوت، أو يكوف جزعؾ عمى 
: مف األمواؿ واألوالد وسائر النفائس (4)[فإف كاف عمى ما نقؿ مف يديؾ]ما نقؿ مف يديؾ، 

ألنيما سياف في الفوات عف يديؾ، ال مزية ألحدىما عمى اآلخر : (فاجزع عمى كؿ ما لـ يصؿ إليؾ)
ف كاف جزعؾ عمى ما ىو حاصؿ في يديؾ، فيو إساءة ظف باهلل تعالى وقمة ثقة  (5)في ذلؾ، وا 

. بكرمو ومزيد إحسانو، فبل فائدة فيو كما قاؿ
: فيو وجوه(: كاف (6)استدلؿ عمى ما لـ يكف بما قد)

أف يكوف مراده في الدنيا، وىو أف ما كاف مف الدنيا فيو زائؿ فاٍف، فيكذا ما يحصؿ منيا مف : أحدىا
. بعد، يكوف حالو ىكذا

 __________
(. ب)لـ لمف يزؿ، وىو تحريؼ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. إلخ...يشير إلى أف ما (: ب)في  (2)
. تفمت: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)
(. ب)تعالى، زيادة في  (5)
 (.ب)قد، سقط مف  (6)
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أف يريد ذلؾ في خطوب الدىر وحوادثو، وىي ال تزاؿ حادثة في كؿ أواف، فافعؿ فيما : (1)وثانييا
. يحدث منيا مف الصبر وكظـ الغيظ مثمما فعمت فيما مضى منيا

أف يكوف ذلؾ باإلضافة إلى اهلل تعالى، وعمى ىذا يكوف مراده استدلؿ عمى لطؼ اهلل وحسف : وثالثيا
( 2)رعايتو بالخمؽ بما فعؿ مف ذلؾ فيما مضى، فيو ال محالة يفعؿ مثمو فيما يستقبؿ، وىو يحتمؿ

. لغير ما ذكرناه مف المعاني، ولكنيا مندرجة تحت ىذا
. أي أف األمور متشابية يشبو بعضيا بعضًا، ويستدؿ ببعضيا عمى بعض(: (3)فاألمور أشباه)
يحث في ىذا عمى أف اإلنساف (: بالموعظة إال إذا بالغت في إيبلمو (4)ال تكونف ممف ال ينتفع)

ينتفع بالذكر القميؿ، وينيى عف أف يكوف ال ينتفع إال بالمبالغة في اإليبلـ، وكّد القموب وجرح األفئدة 



 

 

. بالزواجر الوعظية، والقوارع الوعيدية
. أدنى الموعظة وأيسرىا وأسيميا: (فإف العاقؿ يتعظ باألدب)
وىذا تعريض بأف مف ىذه حالو في كونو ال ينتفع إال بعظيـ : (والبيائـ ال تتعظ إال بالضرب)

إال بالضرب، ومف ينقاد  (6)لمبيائـ في أف انقيادىا واالنتفاع بيا ال يكوف (5)الموعظة، مشبو
ال يدرؾ حده، وال  (7)بأسيميا فيو مشبو بالعاقؿ في ذلؾ، وبيف العاقؿ والبييمة مف التفاوت بوف

. يناؿ أمره وقصده
 __________

. وثانييما(: ب)في  (1)
. محتمؿ(: ب)في  (2)
. فإف األمور أشباه: ، وفي االعتبار وشرح النيج(ىامش في ب)فإف األمور متشابية : في نسخة (3)
: ، وكذا في شرح النيج، ونص العبارة في االعتبار(ىامش في ب)ال تنفعو العظة : في نسخة (4)

. وال تكونف ممف ال ينتفع بالعظة إال بما لزمو فآلمو
. يشبو البيائـ(: ب)في  (5)
(. أ)ال يكوف، سقط مف  (6)
 .أي ُبْعدٌ  (7)
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أراد أف مف جممة اإلنصاؼ معرفة الحؽ لمف اعترؼ بو لؾ، وال (: (1)اعرؼ حؽ مف عرفو لؾ)
. تمتفت إلى حالو

. سواء كاف قدره مرتفعًا أو متضعًا فذاؾ بمعزؿ عنو(: (2)رفيعًا كاف أو وضيعاً )
خذ العدة لوقوعو وىجومو، فإنؾ ال تدري أي وقت ييجـ عميؾ، وما ىذا حالو خميؽ : (استعد لمموت)

. بإحضار عدتو والتأىب لوقوعو
. أزؿ عف نفسؾ جميع ما ورد عميؾ مف الميمات كميا: (اطَِّرْح عنؾ واردات اليمـو)
. بالجد في الصبر واإلعتماد عميو: (بعزائـ الصبر)
بعزائـ الصبر : عمى ما يحصؿ في ذلؾ مف األجر والثواب، وتعمؽ الباء في قولو: (وحسف اليقيف)

. كتبت بالقمـ، أو تعمؽ األحواؿ أي اطرحيا أعني اليمـو معتزمًا بالصبر: تعمؽ اآللة، كما تقوؿ
أي مف خالؼ الحؽ ضاؽ عميو تصرفو في أموره كميا وذىابو فييا، : (مف تعدى الحؽ ضاؽ مذىبو)

. لفبلف في األمور مذىب حسف أي تصرؼ معجب: ومنو قوليـ
يعني مف قصر نفسو عمى قدرىا كاف أبقى لما ىو عميو مف : (مف اقتصر عمى قدره كاف أبقى لو)



 

 

: الزواؿ والتغير؛ ألف الجيؿ بالحاؿ يؤدي إلى ذلؾ، ولقد أحسف مف قاؿ في ذلؾ
مف طاؿ فوؽ منتيى بسطتو 

 
أعجزه نيؿ الدنى َبْمَو القضاء 

 
مف لـ يقؼ عند انتياء قدره 

 
تقاصرت عنو فسيحات الخطاء 

 
فيذا كمو يشير إلى ما قمناه مف تغير الحاؿ عند جيؿ اإلنساف بقدر نفسو، وسيأتي ألمير المؤمنيف 

. فيو كبلـ بالغ نشرحو في موضعو بمعونة اهلل تعالى
 __________

. اعرؼ الحؽ لمف عرفو لؾ: العبارة في االعتبار (1)
 ..ومف االعتبار( ب)أو ضيعًا، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
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ف كانت كثيرة بينؾ وبيف غيرؾ، (: (1)أوثؽ سبب ما بيف اهلل وبينؾ) يريد أف األسباب والُوَصؿ وا 
لكف أحقيا بالوثاؽ والربط ىو السبب الذي بينؾ وبيف اهلل، لما فيو مف محمود العاقبة وجميؿ السبلمة 

في الدنيا واآلخرة، وكيؼ ال يكوف أحؽ األسباب باإليثاؽ، وفيو صبلح الحاؿ كمو، والبغية 
. المقصودة، المعوؿ عمييا

ف حسف اطبلع غيرؾ عمييا، فميس ىذا حاصبًل : (ليس كؿ عورة تظير) أراد أف بعض العورات وا 
نما يكوف ذلؾ في بعضيا دوف بعض . في كميا، وا 

أي يعاجمو  ((مف فتح لو باب خير فمينتيزه)): النيزة، وفي الحديث: الفرصة: (وال كؿ فرصة تصاب)
باألخذ قبؿ فواتو، فيكذا حاؿ الفرصة ينبغي معاجمتيا قبؿ فواتيا، وليس ىذا في كؿ فرصة، فربما 

ساعد فييا القدر فأخذت، وربما كاف األمر عمى خبلؼ ذلؾ 
أكثر تصرفات البصير عمى نعت الصواب لموافقة المقادير، وربما (: أخطأ البصير قصده (2)فربما)

. خالفت المقادير فأخطأ ما قصده مف ذلؾ
وأكثر تصرفات األعمى ال تجري عمى قانوف االستقامة، وربما أذعنت ]: (وأصاب األعمى رشده)

. ، وىو ما يطمبو مف ذلؾ(3 )[المقادير لو فأصاب رشده



 

 

يريد تأفَّ فيو وال تعجؿ عمى فعمو، فالعجمة إنما تنبغي في أعماؿ اآلخرة، فأما الشر فبل : (أخّْر الشر)
. عجمة فيو

. يريد أنما كاف يمكف فعمو في كؿ حالة فبل حاجة بو إلى العجمة: (فإنؾ إف شئت تعجمتو)
. يريد مقاطعتو، وعدـ اإلتصاؿ بو: (قطيعة الجاىؿ)

 __________
. وأوثؽ سبب أخذت بو سبب بينؾ وبيف اهلل سبحانو: في شرح النيج (1)
. وربما(: ب)في  (2)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)
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يشير إلى أف النفع بمقاطعة الجاىؿ يساوي ما يحصؿ مف النفع بصمة العاقؿ؛ : (تعدؿ صمة العاقؿ)
ألنو ال يحصؿ بمواصمة الجاىؿ إال ضرر، كما ال يحصؿ بانتفاء خمطة العاقؿ إال نقص، فميذا كاف 

(. 1)قطيعة ىذا توازي صمة ىذا
يشير إلى أف اهلل تعالى ما رزؽ المرء مف الحظوظ والعطايا أفضؿ وال أعظـ : (نعـ حظ المرء القنوع)

. مف القناعة، وسيأتي لو في القناعة كبلـ غير ىذا، نورده في موضعو بمشيئة اهلل
أف تريد : يشير إلى أنو ال شر أعظـ في الخبلئؽ مف الحسد، وحقيقتو: (شر أخبلؽ المرء الحسد)

، وقد أكثر اهلل مف الوعيد عمى  إزالة نعمة غيرؾ إليؾ فتكوف لؾ دونو، فيذا ىو الحسد المذمـو
: ، وفي حديث آخر(2)((الحسد يأكؿ الحسنات كما تأكؿ النار الحطب)): صاحبو، وفي الحديث

((. مف الحسد في حسنات المؤمف (3)ما ذئباف ضارياف في زريبة أحدكـ؛ بأسرع))
 __________

. ذاؾ(: ب)في  (1)
رواه مف حديث عف أنس القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند شمس  (2)

أخرجو : ، وعزاه إلى أمالي السماف، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو(91) الباب 1/489األخبار 
انتيى، وعزاه موسوعة أطراؼ الحديث . ابف ماجة، وحسنو السيوطي، وأبو يعمي عف أنس بمفظو

، والترىيب 6/419، والدر المنثور لمسيوطي (4210) إلى سنف ابف ماجة 4/568النبوي الشريؼ 
تحاؼ السادة المتقيف3/547والترغيب لممنذري  ، وتفسير القرطبي 449، 8/50، 1/294، وا 

.  وعزاه إلى غيرىا5/251
 .بأسرع فساداً (: ب)في  (3)
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: أخوؼ ما أخاؼ عمى أمتي)): يريد أنو أعظـ أسبابيا وأقواىا، وفي الحديث: (الشح يجمب المبلمة)
عجاب المرء بنفسو (1)شح مطاع، وىوى (. 2(()متبع، وا 

أراد أف الصديؽ حقيقة مف كاف صادقًا في حاؿ الغيبة، فيكوف حالو في : (الصديؽ مف صدؽ غيبو)
. حضورؾ كحالو في حاؿ غيبتؾ مف النصيحة والمواساة والذب عف العرض

يعني أف العمى في البصيرة كماىو ميمؾ لئلنساف، فيكذا أيضًا اليوى فإنو : (اليوى شريؾ العمى)
يثاره . مشارؾ لمعمى في ىبلؾ المرء باتباعو وا 

ىو المطؼ الذي يكوف معو موافقة رضاء اهلل تعالى، : التوفيؽ: (مف التوفيؽ الوقوؼ عند الحيرة)
توفيقًا مف أجؿ ذلؾ، ومف حكـ ىذا المطؼ ىو التوقؼ عند التحير في األمور العظيمة؛  (3)وسمي

. ألف مع الوقوؼ السبلمة، ومع التيور العطب
يريد أف اليَـّ إذا عرض لؾ وتراكـ فبل طارد لو مف األمور شيء سوى اليقيف بما : (طارد اليْـّ اليقيف)

لؾ وعمـ أنو ال يفوتؾ، وأنو ال محيص لؾ عنو، ومع ىذا التحقؽ ال يبقي لميْـّ  (4)قدر اهلل تعالى
. وجو أصبلً 

مف األمور ما يستبعده اإلنساف، ويحيّْؿ وقوعو وحصولو، ومع ذلؾ فإف  (5)يعني أف: (رب بعيد)
: المقادير تقضي بوجوده وحصولو وأنو

. أي أقرب ما يستقربو اإلنساف ويظف وقوعو: (أقرب مف قريب)
. عمى الحقيقة: (الغريب)
يوده، ويحنو عميو ويتعطؼ دوف غيره مف سائر الغرباء، فمف ليس حالو ىذه : (مف ليس لو حبيب)
(. 6)[فميس بغريب]

 __________
. أو ىوى(: أ)في  (1)
في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي (( أخوؼ ما أخاؼ عمى أمتي شح مطاع: ))أورد قولو (2)

(. 43863) وعزاه إلى كنز العماؿ برقـ 1/186الشريؼ 
. ويسمى(: ب)في  (3)
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
(. ب)أف، سقط مف  (5)
 (.أ)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (6)

(5/1794 )



 

 

 

يريد أف سائر العرى منقطعة بصاحبيا إال عروة التقوى، فإنو ال انقطاع ليا وال : (أوثؽ العرى التقوى)
. انفصاـ

. أي أرضاؾ مف نفسو، وأعتبت فبلنًا إذا أرضيتو: (مف أعتبؾ)
. أي موافؽ لؾ عمى ما أنت فيو، أو راعي لحقؾ منصؼ لؾ في إعطائؾ ما تستحؽ: (فيو منؾ)
. يحتفؿ بأمرؾ وال يطوؿ بحالؾ، وال يرعيؾ طرفاً : (مف لـ يبالؾ)
. ألف ىذه حالة العدو وحكمو: (فيو عدوؾ)
. قطع الوصؿ بينؾ وبينو، وسائر األسباب: (قطيعة الجاىؿ)
. لحالؾ ومراعاة لجانبؾ، إذ ال خير في مواصمتو (1)إصبلح: (مصمحة)
نصافيما بكؿ ممكف تجده: (بر الوالديف) سداء الخير إلييما وا  . بجميع أنواع البر مف المعروؼ، وا 
. أي مف كـر النفوس وجودتيا: (كـر)
: يعني الخوؼ مف عدو أو لصٍّل أو َسُبٍع أو غير ذلؾ مف أنواع المخافات كميا: (المخافة)
أقبح ما تردَّى بو اإلنساف واألـ لمقمب مف كؿ شيء؛ ألف مع الخوؼ تتغير أكثر (: (2)شر لحاؼ)

َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس اْلُجوِع }: الحاالت، وتضيؽ فرائص اإلنساف ويشذُّ نومو، وليذا قاؿ اهلل تعالى
. ، مبالغة في عظـ ما أصابيا وناليا مف ذلؾ[112:النحؿ]{َواْلَخْوؼِ 

. أراد ال فائدة وال جدوى في لذة: (ال خير في لذة)
ألف ما يحصؿ بعدىا مف الندـ يوفي ويزيد عمى ما يحصؿ منيا مف المذة ويربي عمى : (تعقب ندماً )

. ذلؾ
. أراد العاقؿ حقيقة: (العاقؿ)
خبرة األمور والدرية بأحواليا حتى صار عارفًا ماىرًا فييا، فمف : التجربة ىي: (مف وعظتو التجارب)

. ىذه حالو فيو العاقؿ دوف غيره
لى أي رجؿ كاف: (رسولؾ) . بأي رسالة كانت وا 

 __________
. أصمح(: ب)في  (1)
 .شر يخاؼ(: ب)في  (2)

(5/1795 )

 



 

 

الذي يفسر كبلمؾ ويظير معناه بمغة أخرى، وأراد أف الرسوؿ ىو : الترجماف ىو: (َتْرُجماُف عقمؾ)
غرضؾ، فاختر مف شئت يكوف رسواًل لؾ،  (1)الذي ُيَعبُّْر عف عقمؾ ويظير مقصودؾ، ويبيف عف

. فيذه حالو
يعني أف كؿ ما وقع فيو مخالفة وتفرؽ كممة وتشتت آراء، فبل وجو : (ليس مع االختبلؼ ائتبلؼ)

. لمموافقة فيو بحاؿ
الذي يختص باإلنساف ويداخمو في أموره كميا، : الدخيؿ والدُّْخُمُؿ ىو: (ينبئ عف كؿ امرئ دخيمتو)

. وأراد أف كؿ مف يختص باإلنساف فيو دليؿ عميو مف جودة ورداءة
الموت، وأراد رب مف يبعث الموت عمى نفسو ويجره عمييا، : الحتؼ: (رب باعث عف حتفو)

. فبلف باعث عف حتفو بظمفو: ىذا كثيرًا، ومنو قوليـ (2)وترى
وغير ذلؾ مف األمور؛ ألنو ربما وقع في أوؿ األمر  (3)مف الطبلؽ والحرية: (رب ىزؿ عاد جّداً )

. أحاديث ليس ليا وقع، ثـ كاف عاقبة األمر الجد في ذلؾ وبموغ غايتو
يعني أف طبع الدىر ىو الخيانة، فيو ال يزوؿ عف طبعو وما ىو مف : (مف أمف الزماف خانو)

. مقتضى ذاتو، فإذا أمنو أحد فيو يرجع إلى طبعو األوؿ في المكر والخديعة والخيانة
. يعني مف صاولو ولـ يجنح لو أذلو وصرعو لجنبو(: تعظَّـ عميو أىانو (4)مف)
جعؿ ىذا كناية، وأراد بو أف كؿ مف توصؿ بسبب إلى غرض مف : (ليس كؿ مف رمى أصاب)

. األغراض فميس يكاد ينالو، وربما عرض دونو عارض فحاؿ بينو وبينو
نصاؼ كؿ ذي حؽ حقو: (إذا تغيَّر السمطاف) . في العدؿ والقياـ باألمر، وا 

 __________
(. ب)عف، سقط مف  (1)
. ويرى(: ب)في  (2)
. والحرب(: أ)في  (3)
 .ومف أعظمو أىانو: ومف، والعبارة في شرح النيج: في االعتبار (4)

(5/1796 )

 

ما بتغير مف : (تغيَّر الزماف) إما بفساد الرعية مف جية أنفسيـ لما يمحقيـ في ذلؾ مف الضرر، وا 
يا رسوؿ اهلل، وما خمس : قيؿ ((خمس بخمس)): جية اهلل تعالى يسمطو اهلل عمييـ، وفي الحديث

ما نقض قـو العيد إال سمَّط اهلل عمييـ عدوىـ، وما حكموا بغير ما أنزؿ اهلل إال فشا )): بخمس؟ فقاؿ
فييـ الفقر، وما ظيرت فييـ الفاحشة إال فشا فييـ الموت، وال طففوا المكياؿ والميزاف إال منعوا 

ذا كاف األمر ىكذا . (2(()عنيـ القطر (1)[اهلل]النبات وأخذوا بالسنيف، وال منعوا الزكاة إال حبس  وا 



 

 

. فبل يمتنع مع تغير الزماف أف يصيبيـ اهلل بشيء مف الببلوي عند تغير السمطاف
ما أف يريد مف كفاؾ بعض أمورؾ : (خير أىمؾ مف كفاؾ) أراد إما مف كفاؾ نفسو فمـ تشتغؿ بو، وا 

. وأعانؾ بيا
أراد أف كؿ مف اعتذر إليؾ فقد بالغ في االجتياد في زواؿ العتب عنو، أو (: مف اجتيد (3)اعتذر)

. بالغ في االجتياد في محو الذنب (4)مف اعتذر عف اإلساءة فقد
 __________

(. ب)اهلل، زيادة في  (1)
، ورواه القاضي العبلمة الحسيف بف 4/719رواه العبلمة الزمخشري رحمو اهلل في الكشاؼ  (2)

 وعزاه إلى الطبراني عف ابف عباس عف 415ناصر الميبل رحمو اهلل في مطمح اآلماؿ ص
وذكر الحديث، وىو فيو مع اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو، :.. النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ

، والمتقي اليندي في منتخبو 1/10992وعزاه المحقؽ في اليامش إلى الطبراني في الكبير 
6/436 .
. ، وكذا في االعتبار(ىامش في ب)أعذر، : في نسخة (3)
 .قد(: أ)في  (4)

(5/1797 )

 

رأس العقؿ بعد اإليماف باهلل مداراة )): أعبله وأكممو، كما قاؿ عميو السبلـ: (رأس الديف)
(. 1()(الناس

. اإليقاف باهلل، والقطع بوجوده، والتصديؽ بما جاءت بو رسمو: (صحة اليقيف)
. في العبادة هلل تعالى والوفاء بحقو: (تماـ اإلخبلص)
البعد عنيا ومجانبتيا، فبل إخبلص هلل فيما عمؿ لوجيو مع فعؿ المعاصي : (تجنب المعاصي)

. وارتكاب المناىي
. أجوده عند اهلل، وأعبله حالة عنده: (خير المقاؿ)
يريد ما كاف مطابقًا لو، فمف قاؿ قواًل ثـ صدقو فعمو فذلؾ القوؿ ىو أنفس : (ما صدَّقو الفعاؿ)

. األقواؿ وأعبلىا وخيرىا
أراد أف الديف ميما كاف راسخًا في النفس فاالستقامة حاصمة، وميما كانت : (السبلمة مع االستقامة)

األخطار كميا موجودة أيضًا، ومع االضطراب حصوؿ الفشؿ  (2)االستقامة موجودة فالسبلمة عف
ـْ َكَما ُأِمْرتَ }: والتغير في الحاؿ، وال سبلمة مع ذلؾ، ولما نزؿ قولو تعالى ، شؽ [112:ىود]{َفاْسَتِق

(. 4)لما فيو مف الصعوبة(3)ذلؾ عمى الرسوؿ عميو السبلـ 



 

 

 __________
، 3/256 إلى الدر المنثور لمسيوطي 5/76عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (1)

، وتيذيب تأريخ دمشؽ البف 17، وقضاء الحوائج البف أبي الدنيا 8/361ومصنؼ ابف أبي شيبة 
. 2/244، والضعفاء لمعقيمي 2/301عساكر 

. مف(: ب)في  (2)
. صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(: ب)في  (3)
:  في تفسير قولو تعالى408-2/407قاؿ العبلمة المفسر الزمخشري رحمو اهلل في الكشاؼ  (4)
ما نزلت عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو : وعف ابف عباس: قاؿ ما لفظو {فاستقـ كما أمرت}

شيبتني ىود والواقعة )): وليذا قاؿ. وسمـ في جميع القرآف آية كانت أشد وال أشؽ عميو مف ىذه اآلية
 ((.شيبتني ىود: ))لقد أسرع فيؾ الشيب، فقاؿ: ، وروي أف أصحابو قالوا لو((وأخواتيما

(5/1798 )

 

يريد المطؼ مف اهلل لمخمؽ، ولوال أنو مفتاح الرحمة لما أمر اهلل بو عباده : (الدعاء مفتاح الرحمة)
َذا َسَأَلَؾ }: ، وندبيـ إلى ذلؾ وحثيـ عميو حتى قاؿ[60:غافر]{اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكـْ }: حتى قاؿ َواِ 

الدعاء يرد : ))، وفي الحديث[186:البقرة]{ِعَباِدي َعّني َفِإّني َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعافِ 
شبيو بالسبلح؛ ألنو يصاوؿ بو كؿ  (2(()الدعاء سبلح المؤمف: ))، وفي حديث آخر(1()(القضاء

مف غالبو، ومف آدابو تربص األوقات الشريفة، واستقباؿ القبمة، وأف يكوف عمى وضوء وخفض 
(. 3)الصوت، والتضرع واإليقاف باإلجابة، وافتتاح الدعاء بذكر اهلل والصبلة عمى الرسوؿ

 __________
بسنده عف عمي عميو  (352) رقـ 336أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (1)

الحديث، وىو بالمفظ الذي أورده المؤلؼ ىنا  ((...إف الدعاء يرد القضاء )): السبلـ والمفظ في أولو
، وكنز 5/30 وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف5/39في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

. 1/486، وكشؼ الخفاء3/596، والترىيب والترغيب لممنذري (3118)العماؿ رقـ 
بسنده عف  (151) برقـ 114أخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في المجموع ص (2)

الدعاء سبلح المؤمف، وعمود الديف، وزيف ما بيف السماوات )): عمي عميو السبلـ، والحديث بمفظ
. بسنده عف عمي عميو السبلـ (354) رقـ 337أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص( (واألرض

. 5/38وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
وعف آداب الدعاء، انظر كتاب رضاء الرحمف في الذكر والدعاء . عمى رسوؿ اهلل(: ب)في  (3)



 

 

 لمسيد العبلمة المجتيد عمي بف محمد العجري رحمو اهلل تعالى، وانظر شرح 71-60وتبلوة القرآف 
 .198-6/196النيج البف أبي الحديد 

(5/1799 )

 

يعني إذا سافرت سفرًا فاسأؿ أواًل عمف يرافقؾ فييا قبؿ سموكيا، فإف : (سؿ عف الرفيؽ قبؿ الطريؽ)
(. 1)((الواحد شيطاف، واالثناف شيطاناف، والثبلثة رفقة)): الرفيؽ ال بد منو في الطريؽ، وفي الحديث

ال فبل: (والجار قبؿ الدار) . وسؿ عف جيرانؾ قبؿ الشروع في شرائيا، فإف كانوا صالحيف وا 
: فإف إداللو عميؾ ألحد أمريف: (احتمؿ ممف أدؿ عميؾ)

. فمما يظنو مف سعة الخمؽ، وليف الجانب: أما أوالً 
. فمما يعيد مف كـر النفس وشرؼ الطبع، وكؿ ىذه األمور موجبة لبلحتماؿ في اإلدالؿ: وأما ثانياً 

: ألف اعتذاره عما فرط منو داللة عمى ندمو عمى ذلؾ، وفي الحديث: (واقبؿ عذر مف اعتذر إليؾ)
(. 2)((مف لـ يقبؿ العذر لـ يرد عميَّ الحوض))
ف عصاؾ) ألف في ذلؾ داللة عمى حسف الشمائؿ، وشرؼ الخبلئؽ، وىذا كمو في : (أطع أخاؾ وا 

(. 3)الطاعة التي الخمؿ عمى الديف بيا
 __________

الثبلثة )):  ببلغًا ولفظ آخره فيو2/554أخرجو اإلماـ اليادي عميو السبلـ في األحكاـ  (1)
الواحد )):  وىو قولو10/483، وأورد بعضو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ((جماعة

، ومصنؼ ابف أبي شيبة 2570وعزاه إلى صحيح ابف خزيمة( (شيطاف، واالثناف شيطاناف
(. 17571)، وكنز العماؿ برقـ 4/71، والترغيب والترىيب لممنذري 12/522
أخرجو اإلماـ (( مف لـ يقبؿ العذر مف محؽ أو مبطؿ ال ورد عميَّ الحوض: ))الحديث بمفظ (2)

 ببلغًا عف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، 2/545اليادي إلى الحؽ في األحكاـ 
بسنده عف عميعميو السبلـ، والحديث  (606) برقـ 459وأخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص

في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  ((مف اعتذر إليو فمـ يقبؿ لـ يرد عميَّ الحوض)): بمفظ
. 8/81 وعزاه إلى مجمع الزوائد لمييثمي 8/106
 .فييا(: ب)في  (3)

(5/1800 )

 



 

 

يعني ما سمحت بو أنفسيـ مف غير إكراه ليـ عمى ما يشؽ ويكره، وىو مف : (خذ العفو مف الناس)
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِف }: محاسف الشمائؿ، وليذا أمر اهلل بو نبيو حيث قاؿ

. ،[199:األعراؼ]{اْلَجاِىِميفَ 
الكبلـ الفاحش، : ما تستقذره النفس مف ىذه العقوبات، والقذر: القذر: (إياؾ أف تذكر مف الكبلـ قذراً )

نما حذر عف ذكره؛ ألف في ذكره ولوع المساف بو، وفيو أيضًا سقوط الحالة وركة النفس وىونيا،  وا 
إياؾ وأف، كما مر في مواضع مف كبلمو، ولكف الواو : والقياس ىاىنا، ورود الواو في أف، وأف يقاؿ
إياؾ عف أف تذكر أو مف أف تذكر، وطرح حرؼ الجر : حذفت عف أف ىا ىنا لما كاف التقدير فيو

. يكثر في أف المخففة والثقيمة
ياؾ أف تكوف مضحكًا لجمسائؾ أو لمناس لما في ذلؾ مف ركة اليمة : (وأف تكوف مضحكاً ) أراد وا 

بالكممة ليضحؾ بيا جمساءه فييوى بيا مف  (1)إف الرجؿ ليتكمـ)): وسخؼ الطبيعة، وفي الحديث
(. (الثريا إلى الثرى

ف حكيت ذلؾ مف غيرؾ) . فيو أيضًا؛ ألف يجري عمى لسانؾ ال محالة (2)فإنو ال خير: (وا 
د نفسؾ السماح) ف لـ تكف غريزة : (عوّْ يعني إف كاف السماح غريزة مف اهلل فيي خصمة محمودة، وا 

السخي قريب مف اهلل، قريب مف الناس، بعيد مف )): فتعودىا فإنيا تأتي بكؿ خير، وفي الحديث
(. 3()(النار، والبخيؿ بعيد مف اهلل، بعيد مف الناس، قريب مف النار

 __________
. يتكمـ(: ب)في  (1)
. فبل خير فيو أيضاً (: ب)العبارة في  (2)
ىو مف حديث عف أبي ىريرة رواه القاضي العبلمة الحسيف بف ناصر الميبل في مطمح اآلماؿ  (3)

 .، وعزاه إلى الترمذي87ص
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معناه تبصَّر الخبلئؽ كميا، فما رأيتو يزينؾ فخذه واعمؿ عميو، كما قاؿ : (تخيَّر مف كؿ خمؽ أحسنو)
الَِّذيَف َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ }: (1)، وقاؿ تعالى[145:األعراؼ]{َوْأُمْر َقْوَمَؾ َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَيا}: تعالى

. أفضمو وأعبله: مف كؿ شيء ىو (2)، فاألحسف[18:الزمر]{َفَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ 
ف تعود : (فإف الخير عادة) يريد أف فعؿ الخير عمى حسب ما تعوده اإلنساف فإف تعود خيرًا فعمو، وا 

. شرًا فعمو
. في أمورؾ في الديف والدنيا واقتباس الرأي منيفَّ في ذلؾ، فحذره مف ذلؾ: (إياؾ ومشاورة النساء)
بتحريؾ  (3)األَفف: مصدر قولؾ أفنو اهلل أفنًا بسكوف العيف، واالسـ منو: األفف: (فإف رأييفَّ إلى َأْففٍ )



 

 

. ضعؼ الرأي والعقؿ جميعًا، ورجؿ مأفوف أي ضعيؼ: العيف، واألفف
. الضعؼ أيضًا، وأراد وما عزمف عميو فيو يؤوؿ إلى الضعؼ واليواف: الوىف: (وعزميفَّ إلى وىف)
يشير إلى أف أبصارىفَّ طوامح، وال يكؼ أبصارىفَّ مثؿ (: (4)اكفؼ أبصارىفَّ بحجابؾ إياىفَّ )

، فإف فيو خبلصًا عف تشوؼ أبصارىفَّ  . الحجاب ليفَّ
يعني فما يمحقيفَّ مف الغـ بشدة الحجاب خير مف لحوؽ (: (5)فشدة الحجاب خير مف االرتياب)

. الريبة، وىي الخوؼ عمييفَّ مف الفتنة وركوب الفاحشة
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. واألحسف(: ب)في  (2)
. أفف(: ب)في  (3)
. إلخ...واكفؼ عمييف مف أبصارىف : في االعتبار وشرح النيج (4)
فإف شدة الحجاب خير ليف مف : فإف شدة الحجاب أبقى عمييف، وفي االعتبار: في شرح النيج (5)

 .االرتياب

(5/1802 )

 

يشير بذلؾ إلى مصمحة الحجاب ليف، (: عمييفَّ  (1)وليس خروجيفَّ بأضر مف دخوؿ مف ال تأمنو)
يعني فإذا كنت ال ترضى دخوؿ أحد عمييفَّ ألجؿ الريبة، فيكذا حاليفَّ في الخروج أيضًا مف غير 

. تفرقة بينيما
ألف معرفتيفَّ بحاؿ غيرؾ آنس بو وال حاجة إلى : (فإف استطعت أف ال يعرفف غيرؾ فافعؿ)

. ، وكؿ ىذا تبعيد عف الريبة، وتحرز في النزاىة، ومواظبة عمى الشيامة ومبالغة في الغيرة(2)ذاؾ
ألنيا إذا ُممّْكت أمرًا آخر فإنو يجرُّ إلى التسمط : (وال ُتَممِّْؾ المرأة مف أمرىا ما جاوز نفسيا)

، وميما كانت ال (3)والشطارة، وىو خبلؼ ما ىي مأمورة بو مف الستر والوقوؼ في قعر البيوت
. والستر عمييا (4)تممؾ إال ما يتعمؽ بإصبلح حاليا في نفسيا ال غير كاف أقرب إلى الِخفارة

يشير إلى أنيا بمنزلة الريحانة المشمومة، فيجب أف تقتصر عمى التمتع بيا، وال : (المرأة ريحانة)
. تكوف متمكنة مف خبلؼ ذلؾ مف أمر وال نيي وال تصرؼ في األمور

فارسي معرب، وىو الذي يممؾ التصرؼ في األمور باإليراد واإلصدار : اْلَقْيَرَمافُ : (وليست ِبَقْيَرَماَنة)
. عف رأيو

 __________
. ال يوثؽ بو: في االعتبار (1)



 

 

. ذلؾ(: ب)في  (2)
. بيتيا(: ب)في  (3)
أي حفظيا مف الفساد، مف الِخفارة بالكسر في النخؿ وىو حفظو مف الفساد، ىذا إذا كانت  (4)

الَخفارة، فيي مف الَخفر، وىو شدة الحياء، ومف معاني الخفر : الخاء مكسورة، فإف كانت مفتوحة أي
، (182، ومختار الصحاح ص494وانظر القاموس المحيط ص). المنع والحماية واالستجارة: أيضاً 
خثرت نفسو كفرح أي استحيا، وخثر الرجؿ أي أقاـ في الحي : الخثارة، فمعمو مف قوليـ: (ب)وفي 

 (.490انظر القاموس المحيط ص)-. أي الطعاـ-ولـ يخرج مع القـو إلى الميرة 
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يعني احجرىا عف أف تكوف متكرمة عمى غيرىا، وأقصر كرامتيا عمى : (ال َتْعُد بكرامتيا نفسيا)
. نفسيا؛ ألف قصر كرامتيا عمى نفسيا فيو السبلمة، وتعدي الكرامة فيو الريبة

أي ال تكوف طامعة في ىذا منؾ؛ ألنو يكوف فيو تشجيع ليا عمى : (وال تطمعيا أف تشفع لغيرىا)
. غير ىذا واعتقاد أمر في نفسيا

األنفة، وىي مصدر غار الرجؿ عمى أىمو غيرة، وأراد : الغيرة: (إياؾ والتغاير في غير موضع َغْيَرةٍ )
(. 1)التحذير عف وضع ذلؾ في غير موضعو، وىو أف يأنؼ في غير موضع األنفة

: ذلؾ بقولو (2)ثـ عمؿ
( 3)ألف المرأة إذا رأت الرجؿ يأنؼ مف: (فإف ذلؾ يدعو الصحيحة إلى السقـ، والبريئة إلى الريب)

غير موضع األنفة كاف ذلؾ جرأة ليا عمى اقتحاـ الريبة، ظنًا منيا وعمبًل عمى أنو إنما ينكر ما ال 
. ريبة فيو، ويترؾ ما فيو الريبة
، فغيرتو في موضع (5)ما ال ريبة فيو، ويغار في غير موضع الغيرة (4)سؤاؿ؛ أفميس إذا كاف ينكر

نكاره لما فيو الريبة أولى، فمف أيف تكوف الجرأة في ذلؾ والحاؿ ىذه؟  الغيرة أحؽ، وا 
وجوابو؛ ىو أف التغاير في غير موضعو جيؿ منو، وتوىميا لترؾ اإلنكار لما فيو غيرة جيؿ منيا 

. أيضًا، فبل يؤمف أف يتولد ىذا مف ذاؾ
 __________

. لؤلنفة(: أ)في  (1)
. وعمؿ(: ب)في  (2)
. في(: ب)في  (3)
منكرًا (: ب)في  (4)
 .الريبة(: ب)في  (5)
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ألف مع قمة الغضب فاإلنساف مالؾ ألمره كمو، ومع كثرتو ال يممؾ أمره، وفي ذلؾ : (أقمؿ الغضب)
في فؤاد ابف آدـ مف  (1)الغضب توقد)): حصوؿ الفساد وتغير األحواؿ كميا، وفي الحديث

((. أقرب ما يكوف الشيطاف إلى ابف آدـ في حاؿ غضبو: ))وفي حديث آخر (2()(النار
لمصدور ووقعًا في النفوس حرجًا وضيقًا،  (3)ألف فيو إيحاراً : (وال تكثر العتاب في غير ذنب)

. ويحرؾ أمورًا ساكنة
أي ليكف األدب ليـ مقدرًا بمقدار محكـ ال يزيد فيفسد، وال ينقص (: األدب (4)أحسف لممماليؾ)

. فيكوف سببًا لمجرأة عمى التياوف في الخدمة، وعمى اإلقداـ عمى ما نيوا عنو
يريد أف حسف العفو أنجع في االنكفاؼ إذا صاحبتو : (وأحسف العفو عنيـ إذا أجرموا مع العذؿ)

؛ ألنيـ يتوقعوف ماىو أشد مف ذلؾ وأعظـ منو، فبل  المبلمة ليـ عمى ما فعموه، وارتكبوه مف الجـر
. تجاوز ما ذكرتو في حقيـ

. أبمغ منو وأنفع؛ ألنيـ ال يتوقعوف حالة بعده: (فإنو أشد مف الضرب)
. فطانة وفيـ منيـ، فأما مف كاف منيـ عمى خبلؼ ذلؾ فقد جاوز الحد: (لمف كاف لو قمب)
. في ضربيـ مف غير جـر وعمى غير ذنب: (وخؼ القصاص)
. مخمص وىو يـو القيامة(: ال مناص (5)حيث)

وخؼ القصاص، وال قصاص بيف الحر والعبد، وال بيف السيد وعبده؟ : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ىاىنا
 __________

. موقد(: ب)في  (1)
بسنده  (781) رقـ 557لو شاىد أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (2)

واتقوا الغضب فإنو جمرة تتوقد في جوؼ ابف آدـ، أال )): عف اإلماـ عمي عميو السبلـ والمفظ فيو
تروف إلى انتفاخ أوداجو وحمرة عينيو، فإذا أحس أحدكـ بشيء مف ذلؾ فميذكر اهلل سبحانو 

(. 89) الباب 1/481، وانظر مسند شمس األخبار ((وتعالى
. إيغاراً (: ب)في  (3)
. لمماليكؾ: في االعتبار (4)
 (.ىامش في ب)حيف : في نسخة (5)
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ىو أف الغرض المقاصة في اآلالـ واألعواض بينيما، والشرع إنما أباح إيبلميـ عمى ترؾ : وجوابو
الخدمة واالىتماـ بأمر السادة في ذلؾ، فأما إذا كاف األمر في اإليبلـ مف غير جـر وال تسييؿ في 

. الخدمة فالقصاص كائف ال محالة، واالنتصاؼ واقع إذ ال وجو في ذلؾ
، (2)واحد منيـ عمبًل تكوف عيدتو عميو (1)وضؼ بكؿ: (واجعؿ لكؿ امرئ منيـ عمبًل يأخذ بو)

. ويكوف أمره مفوضًا إليو
يريد أف ذلؾ أقرب إلى أف كؿ واحد منيـ ال يكؿ عممو إلى صاحبو، : (فإنو أحرى أف ال يتواكموا)

. ىو يعممو دوني: ويقوؿ
. التي أردتيـ مف أجميا: (في خدمتؾ)
. أقاربؾ الذيف يمصقوف بؾ وتعتزي إلييـ: (أكـر عشيرتؾ)
الذي بو  (3)استعارة رشيقة، يشير بذلؾ إلى أنيـ بمنزلة جناح الطير: (فإنيـ جناحؾ الذي بو تطير)

. يممؾ التصرؼ لنفسو في جميع أحوالو
. مف حيث كاف استنادؾ إلييـ، واعتمادؾ في األمور كميا عمييـ: (وأصمؾ الذي إليو تصير)
. القير والغمبة، وأراد أنؾ تقير بيـ كؿ أحد: الصولة: (فإنؾ بيـ تصوؿ)
ما مف الطُّوؿ وىو: إما مف الطَّْوِؿ وىو: (وبيـ تطوؿ) ، فإف كرامتؾ إنما كانت بيـ، وا  نقيض : الكـر

إال  (4)القصر، فإف عّموه عمى غيره إنما ىو مف أجميـ، وليذا ترى كثيرًا مف الشعراء ما يفتخر
: بعشيرتو وأىمو في أكبر مفاخره، وليذا قاؿ بعضيـ

ولو أف قومًا الرتفاع قبيمة 
 

دخموا السماء دخمتيا ال أحجُب 
 
. لمشر والمكافحة لؤلعداء: (وىـ العدة)
. مواضع الشدائد والعظائـ: (عند الشدة)
. اعترؼ لو بالفضؿ، وارفع حالو وشرؼ أمره: (أكـر كريميـ)
. الشفقة عميو (5)في مرضو، وأظير (وعد سقيميـ)

 __________
. لكؿ(: ب)في  (1)
. إليو(: ب)في  (2)
. الطائر(: ب)في  (3)
. ما يفخر(: أ)في  (4)
 .وأكثر(: ب)في  (5)
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يشير إلى إيناسيـ بالمشاورة في األمر والمشاركة ليـ في ذلؾ لما يكوف : (وأشركيـ في أمرؾ وأمرىـ)
عظاـ أمرىـ . فيو مف تقرير خواطرىـ وتأنيسيـ وانجذاب خواطرىـ وا 

. تماـ ىذه الوصية (1)فيذا
وليس فييا مخالفة لما : (واعمـ يقينًا أنؾ لف تبمغ أممؾ إلى آخرىا): وفي نسخة أخرى تكرير مف قولو

: سبؽ إال في قولو
. أي مف ترؾ الطريؽ المستقيـ ماؿ عف الحؽ وعدؿ: (مف ترؾ القصد جار)

. لممقصود والبغية؛ لما فيو مف سبلمة الديف: (قد يكوف اليأس إدراكاً ): وقولو
ما ذا إىبلؾ ليـ، وما عداه مذكور فيما أوردناه مف : (إذا كاف الطمع إىبلكاً ) أراد إما ميمكًا لمخمؽ، وا 

. ىذه الوصية فبل فائدة في تكريره
اطمب مف جيتو اإلعانة، والمطؼ بؾ في كؿ : (واستعف باهلل عمى أمرؾ كمو): ثـ قاؿ في آخرىا

. أحوالؾ
. أعظـ مف يسمح باإلعانة، وأواله بذلؾ: (فإنو أكـر معيف)
. أطمب منو أف يحفظ عميؾ دينؾ، وأمورؾ في الدنيا: (واستودع اهلل دينؾ ودنياؾ)
. أف يقضي لؾ بكؿ خير: (وأسألو خير القضاء لؾ)
. فيما تتعجمو: (في العاجمة)
. وما يتأجؿ فيو: (واآلجمة)
. وأسألو أف يصمحؾ في الداريف جميعاً : (والدنيا واآلخرة)
. لمف دعاه: (إنو قريب)
. لمف ناداه: (مجيب)
. مف ذلؾ كمو: (فعاؿ لما يريد)

لوال أف القرآف قد سبؽ باإلحاطة بالمصالح الدينية واألسرار الربانية، والحكـ األدبية : ثـ أقوؿ
والزواجر الوعظية، والقوارع الوعيدية، واألوامر المؤكدة، والنواىي المشددة، لكانت ىذه الوصية ىي 

. الجامعة ليذه األسرار؛ الشتماليا عمى مثؿ ما ذكرناه، فكتاب اهلل سابؽ بذلؾ، وىي تموه
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (32)

 __________
 .ىذا تماـ الوصية(: ب)في  (1)
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: أقبره إذا جعؿ لو قبرًا، والجيؿ: أرداه إذا جعمو بصدد الردى، كما يقاؿ: (وأرديت جيبًل مف الناس)
. الكثير مف الناس، وغرضو أنؾ أوقعتيـ في الردى، وأوردتيـ الميالؾ

خبلؼ الرشد، وأراد بأمانيؾ وخدائعؾ وتسويفاتؾ ومواعيدؾ الكاذبة : الغيُّ : (كثيرًا، خدعتيـ بغيّْؾ)
. ليـ في ذلؾ

استعار ذلؾ لما ىـ عميو مف اضطراب األمر، وتراكـ اإلزعاج (: (1)وألقيتيـ في بحر موجؾ)
. والفشؿ

. العمايات مف كؿ جانب: (تغشاىـ الظممات)
لما استعار في حقيـ الموج والبحر أردفو بما يميؽ بو، فعقَّب ذكر البحر : (وتتبلطـ بيـ الشبيات)

بغشياف الظممات لكثرة سواده، وعقَّب ذكر الموج بتبلطـ الشبيات لغمبة اضطرابو، ويسمى توشيح 
. االستعارة، وقد ذكر فيو لمعًا وفصوصًا في كبلمو، ونبينا عمييا في مواضعيا

، أي [148:البقرة]{َوِلُكّؿ ِوْجَيٌة ُىَو ُمَوّليَيا}: الطريقة، قاؿ تعالى: الوجية: (فجاروا عف وجيتيـ)
ف روي  (2)طريقًا، فجاروا إف روي بالجيـ فالغرض أنيـ عدلوا عف طريقيـ التي أوضحت ليـ، وا 

. فالمراد أنيـ وقفوا مف أجؿ التحير عف سموكيا (3)بالحاء
ىو الرجوع، وأراد أنيـ رجعوا عف الديف إلى خبلفو، وتركوه وراء : النكوص: (ونكصوا عمى أعقابيـ)

. ظيورىـ
. عف متابعة الحؽ ومبلزمتو: (وتولوا عمى أدبارىـ)
أراد أنيـ اعتمدوا عمى حفظ مفاخر آبائيـ في الجاىمية، فيذه حاؿ مف : (وعولوا عمى أحسابيـ)

. اتبعؾ مف ىؤالء
 __________

. في موج بحرؾ: في شرح النيج (1)
. والغرض(: ب)في  (2)
 .فحاروا: أي (3)
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أرديت جيبًل مف الناس، ىذه صفتيـ، إال مف : (1)االستثناء مف قولو (إال مف فاء مف أىؿ البصائر)
( 2)الرجوع، يشير بذلؾ إلى انقياد أىؿ الجيؿ: رجع مف أىؿ العمـ، ونفذت بصيرتو، والفيء ىو



 

 

خدعو ليـ ومكره بيـ، ويشير إلى أف ناسًا رجعوا عما ىو عميو بتدارؾ اهلل تعالى  (3)لمعاوية؛ ألجؿ
نقاذه ليـ عف ُوَرطِ  . العمى، ومف أجؿ استبصارىـ وعمميـ بمعرفة حالو (4)ليـ، وا 

. بأنؾ خارج عف الديف، ناكص عمى عقبؾ: (فإنيـ فارقوؾ بعد معرفتؾ)
المعاضدة والمعاونة، وجعؿ فيئيـ عنو ىربًا إلى اهلل، تنبييًا : الموازرة: (وىربوا إلى اهلل مف موازرتؾ)

. عمى أنو ُمْنِكٌب عف الطريؽ المستقيـ، مستمر عمى المخالفة هلل
. فارقوؾ وقت حممؾ ليـ عمى األمور العسيرة: إذ ىذه معمولة لقولو: (إذ حممتيـ عمى الصعب)
ىو العدؿ، أي الطريؽ ذات : ممت بيـ عف الطريؽ المستقيمة، والقصد: (وعدلت بيـ عف القصد)

. العدؿ واالستقامة
. مبالغة في النصح، ومبلطفة في الفيء إلى الحؽ: (فاتؽ اهلل يا معاوية)
: فيو وجياف: (في نفسؾ)

اتؽ اهلل، ويكوف معناه راقبو في نفسؾ أف تيمكيا، وتوقعيا في : أف يكوف الجار متعمقًا بقولو: أحدىما
. المكاره
. فاتؽ اهلل، واجتيد في إصبلح نفسؾ: أف يكوف متعمقًا بمحذوؼ تقديره: وثانييما

الحبؿ الذي تقاد بو الدابة، وأراد أنؾ ال تسمط الشيطاف عميؾ : القياد: (وجاذب الشيطاف قيادؾ)
. ونازعو قيادؾ، واجذبو إليؾ كيبل يقودؾ بو ويممكو عميؾ

. ذاىبة عف يدؾ: (فإف الدنيا منقطعة عنؾ)
. ألنؾ سائر إلييا: (واآلخرة قريبة منؾ)

. وما أحسف ما ختـ بو ىذا الكبلـ مف قولو في انقطاع الدنيا وقرب اآلخرة، وما أوقع معناه
 __________

. قولؾ(: أ)في  (1)
. الخمؿ(: ب)في  (2)
. مف أجؿ(: ب)في  (3)
 .ورطة(: ب)في  (4)
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وىو عاممو عمى مكة  (1)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى قثـ بف العباس (33)
قثـ لو مف الماؿ إذا أعطاه عطية جيدة، ويقاؿ لمرجؿ : اسـ معدوؿ عف قاثـ، واشتقاقو مف قوليـ: قثـ

: ، قاؿ الشاعر(2)مائح قثـ: إذا كاف كثير العطاء
ماح الببلد لنا في أولّيتنا 



 

 

 
( 3)عمى حشود األعادي مائح ُقَثـُ 

 
ىوالرجؿ الذي يستعممو؛ ألف يرفع إليو أعبلـ : عيف اإلماـ: (أمابعد، فإف عين ي بالمغرب كتب إلي)

. األقطار واألقاليـ وأخبارىا
َو إلى الموسـ) . يعني مكة: (يعممن ي أنو ُوجّْ
. مف أصحاب معاوية: (أناس مف أىؿ الشاـ)
. الذيف أعمى اهلل قموبيـ عف بصر الحؽ ورؤيتو: (العمي القموب)
دراكو: (الصـ األسماع) . الذيف أصـ اهلل أسماعيـ عف سماع الحؽ وا 
. الذيف ال أعيف ليـ في الحقيقة فيدركوف بيا الحؽ ويرونو: (اْلُكْمِو األبصار)

 __________
 أمير، أدرؾ صدر اإلسبلـ، ، ى57ىو قثـ بف العباس بف عبد المطمب الياشمي المتوفى سنة (1)

قاؿ ابف عبد : ومر بو النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فحممو، قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج
كاف قثـ آخر الناس عيدًا برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو : وروى عبد اهلل بف عباس، قاؿ: البر

وكاف قثـ واليًا لعمي عميو السبلـ عمى : وسمـ، أي آخر مف خرج مف قبره ممف نزؿ فيو، إلى أف قاؿ
. استشيد قثـ بسمرقند، وكاف يشبو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وليس لو عقب. انتيى. مكة
(. 16/140، وشرح النيج البف أبي الحديد 5/190انظر األعبلـ )
. أي غّراؼ (2)
، بدوف نسبة إلى قائمو، وابف منظور في 355البيت أورده الزمخشري في أساس الببلغة صػ (3)

حسود، وفي أساس : حشود، في لساف العرب:  بدوف نسبة لقائمو أيضًا، وقولو ىنا3/22لساف العرب 
 ..الببلغة كما أورده المؤلؼ ىنا
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يمتمسوف فالمراد بو يطمبوف الحؽ بزعميـ : إف كانت الراوية(: الحؽ بالباطؿ (1)الذيف يمتمسوف)
ف كانت الرواية : بالتعمؽ بالباطؿ، يشير بيذا إلى خبلفيـ عميو ظنًا منيـ أنيـ فيو عمى حؽ، وا 

. فالمراد منو يخمطوف الحؽ بالباطؿ، حتى ال يتميز حقيـ مف باطميـ (يمبسوف)
يشير إلى انقيادىـ لمعاوية، وأمره مخالؼ ألمر اهلل مف : (ويطيعوف المخموؽ في معصية الخالؽ)

عماؿ الحيؿ . حيث كاف متعٍد بالحدود بالخدع والمكر وا 
. أي لبنيا: (ويحتمبوف الدنيا درىا)



 

 

ظيار الحؽ والعمؿ عميو: (بالديف) . بما يظيرونو مف التمسؾ بالديف وا 
. ما يحضر منيا ويتعجموف حصولو: (ويشتروف عاجميا)
بما يكوف مؤجبًل في الدار اآلخرة لؤلبرار أىؿ التقوى والصبلح، وىو الثواب : (بآجؿ األبرار المتقيف)

. العظيـ والدرجات العالية عند اهلل تعالى، فيذه األماني كاذبة والتسويفات باطمة ال محالة
. الذي كدَّ نفسو في تحصيمو، وأبمى جسمو هلل تعالى، وجدَّ في اجتياده: (ولف يفوز بالخير إال عاممو)
، كما قاؿ (2)مف مضاعفة العقاب واإلىانة مف جية اهلل تعالى: (وال ُيْجَزى جزاء الشر إال فاعمو)

: ، وقولو تعالى[8-7:الزلزلة]{َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيرًا َيَره ، َوَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشّرًا َيَره}: تعالى
. ، وغير ذلؾ[123:النساء]{َمْف َيْعَمْؿ ُسوءًا ُيْجَز ِبوِ }
أراد إما استقـ عمى ما تحت يديؾ مف الواليات واالجتياد في تحصيؿ : (فأقـ عمى ما في يديؾ)

ما اثبت عمى ما أمرت بو مف الطاعة هلل تعالى وإلمامؾ فيما وليت  (3)الخراجات المفوضة إليؾ، وا 
. عميو مما في يدؾ

. في أموره: (قياـ الحاـز)
 __________

. يمبسوف: في شرح النيج (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)
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. في ذات اهلل تعالى وفي دينو(: (1)الصميب)
. الذي اليعتريو الغدر والخيانة في عماالتو كميا: (والناصح)
. العاقؿ ألمر اهلل وخطابو: (المبيب)
. في جميع أوامره كميا مف غير مخالفة منو في شيء منيا: (والتابع لسمطانو)
(. 2)الفاعؿ لما يريده منو: (المطيع إلمامو)

سؤاؿ؛ ىؿ مف تفرقة بيف اإلماـ والسمطاف كما ذكره ىاىنا؟ 
وجوابو؛ أما مف جية الشرع فبل فرؽ بينيما، فإف سمطاف اإلسبلـ ىو اإلماـ، وىو المراد بقولو عميو 

((( 4)السمطاف ولي مف ال ولي لو: ))، وفي حديث آخر(3)((السمطاف ظؿ اهلل في األرض)): السبلـ
وغرضو في ىذه األحكاـ ىو اإلماـ، وأما العرؼ فظاىر، فإف السمطاف يطمؽ عمى مف لو والية الحؽ 

التابع : سبلطيف الجور وأمراءوه، وقد أشار إلى التفرقة بينيما بقولو: غير ذلؾ، وليذا يقاؿ (5)وعمى
لسمطانو؛ ألف المتابعة قد تكوف عمى الحؽ وعمى غير الحؽ، المطيع إلمامو ألف الطاعة أغمب 



 

 

. أحواليا تستعمؿ في الحؽ
 __________

. الطبيب: في شرح النيج (1)
(. ب)منو، سقط مف  (2)
أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب في أماليو (( إف السمطاف ظؿ اهلل في األرض: ))ورد بمفظ (3)

بسنده عف كثير بف مرة، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (510) رقـ 413ص
5/274 ،3/84. 
، والحديث أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (ىامش في ب)ليا، : في نسخة (4)
، (1102)، وسنف الترمذي (20) وعزاه إلى مصادر عدة منيا سنف أبي داود في النكاح ب5/274

، وسنف الدارمي 270، 6/47، 1/250، ومسند أحمد بف حنبؿ(1880)و (1879)وسنف ابف ماجة
.  وغيرىا10/148، 7/106، والسنف الكبرى لمبييقي 2/137
 (.ب)عمى، سقط مف  (5)
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ياؾ وما يعتذر منو) مف كؿ أمر يفتقر إلى االعتذار؛ ألف ما ىذا حالو فيو متفؽ عمى  (1)احذر: (وا 
. قبحو، وليذا فإنو مفتقر إلى االعتذار، ولو كاف حسنًا ما افتقر إليو، وىذا مف أبمغ الحكـ وأعجبيا

. الطغياف عند كثرة النعـ: البطر: (وال تكف عند النعماء بطراً )
الخور والجبف، فإف ىاتيف الخصمتيف مف : الحرب، والفشؿ: البأس والبأساء: (وال عند البأساء فشبلً )

. البطر عند النعمة، والجبف والخور عند لقاء األبطاؿ: خصاؿ المئاـ
 
مف كتاب لو عميو السبلـ إل ى محمد بف أبي بكر  (34)

: لما بمغو توجده مف عزلو باألشتر، ثـ توفي األشتر في توجيو إلى مصر قبؿ وصولو إلييا
وجد مطموبو يجده وجودًا، ووجدضالتو وجدانًا، ووجد في نفسو موجدة، وىو : (وقد بمغن ي موجدتؾ)

فبلف يجد في قمبو موجدة عمينا، قوموا بنا )): عبارة عما يمج في الصدر مف الغـ، وفي الحديث
(. (إليو
ىو اإلرساؿ، وأراد مف إرساؿ األشتر ليقـو مقامؾ في : التسريح: (مف تسريح األشتر إلى عممؾ)

. أعمالؾ كميا
ني لـ أفعؿ ذلؾ) قامة األشتر مقامو: (وا  . يشير إلى عزلو، وا 
الطاقة، أي ألنؾ أبطأت في االجتياد فيما : الجيد بفتح الجيـ وضميا ىو: (استبطاء لؾ في الجيد)



 

 

. بصدده]أنت 
فيكوف ذلؾ سببًا  (2)[وال فعمت ذلؾ؛ ألف تزداد في جدؾ فيما أنت فيو: (وال ازديادًا لؾ في الجدّ )

. لمموجدة في نفسؾ، واختبلطيا بؾ
. مف الواليات وأزلتيا: (ولو نزعت ما في يدؾ)
. ونفوذ أمرؾ فييا بالقير والسمطنة: (مف سمطانؾ)
. أسيؿ حمبًل، وأخؼ تعبًا ومشقة: (لوليتؾ ما ىو أيسر عميؾ مؤونة)
. لما يظير فييا مف الجماؿ، وحسف الييئة والمنظر: (وأعجب إليؾ والية)
ف الرجؿ الذي كنت وليتو أمر مصر) . يعني األشتر مف أمرائو: (وا 

 __________
. حذر(: أ)في  (1)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)
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. خبلؼ الغش والغدر: في جميع أموره وعماالتو كميا، والنصح: (كاف رجبًل لنا ناصحاً )
. متشددًا في أموره كميا: (وعمى عدونا شديداً )
نقمو إذا كرىو، ونقـ عميو إذا عتب، وأراد أنو كاف كارىًا لؤلعداء، عاتبًا عمييـ ما يفعمونو : (ناقماً )

. مف العداوة
. أوصؿ اهلل إليو الرحمة مف عنده، وىي الثواب مف جية اهلل تعالى: (فرحمو اهلل)
. العمر الذي قدَّره اهلل لو وحتمو: (فمقد استكمؿ أيامو)
. الموت وقدره: الحِماـ: (والقى حِمامو)
جاء زيد : ىذه الجممة اإلبتدائية في موضع نصب عمى الحاؿ، مثميا في قولؾ: (ونحف عنو راضوف)

. والشمس طالعة
. أوالني معروفًا مف عنده: أي أعطاه، مف قوليـ: (أواله اهلل رضوانو)
حسانًا مف جوده: (وضاعؼ لو الثواب) . جعمو أضعافًا زائدة عمى مقدار المستحؽ تفضبًل وا 
الذي يقاتؿ عدوه في الصحراء وال يخاتمو، وأراد أظير لو نفسؾ : المصاحر: (فأصحر لعدوؾ)

. وتكشؼ لو
. عمى معرفتؾ بالحؽ وعممؾ بو: (وامض عمى بصيرتؾ)
عف ساؽ الجد، واألمر بالتشمير ىاىنا كناية عف االجتياد في الحرب : (وشمر لحرب مف حاربؾ)

. لؤلعداء، والجد فيو مف غير تيويف



 

 

. إلى صراطو وطريقو بالنصرة والسيؼ: (وادع إلى سبيؿ ربؾ)
ف كانت  (1)إف كانت الرواية بالنوف فالمراد اطمب: (وأكثر االستعانة باهلل) العوف مف اهلل تعالى، وا 

فالمراد بو طمب الغوث مف عند اهلل، واستغاثني فبلف فأغثتو إغاثة، واالسـ منو  (2)الرواية بالثاء
. الغياث

. ما أنت ميمـو بو مف األمور كميا: (يكفؾ ما أىمؾ)
. يمطؼ لؾ فيما ينزؿ بؾ مف الميمات العظيمة: (ويعينؾ عمى ما ينزؿ بؾ)
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى عبد اهلل بف العباس بعد قتؿ محمد بف أبي بكر بمصر رحمو  (35)

اهلل تعال ى 
 __________

. طمب(: ب)في  (1)
 .أي االستغاثة (2)
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أعاننا اهلل تعالى حتى فتحناه، وصارت مف جممة أعمالنا، وما ينفذ : (أما بعد، فإف مصر قد افتتح)
. فيو أمر اهلل وأمرنا

. شييداً  (2)حيزت لو الشيادة، ولقي اهلل تعالى(: قد استشيد (1)ومحمد بف أبي بكر رحمو اهلل)
فبلف نحتسبو ولدًا إذا مات وىو كبير، فإف مات وىو صغير : يقاؿ: (فعند اهلل نحتسبو ولدًا ناصحاً )

. ((أسقاطكـ أفراطكـ)): افترطو، وفي الحديث: قيؿ
. كدح جمده إذا خدشو: جيد النفس في العمؿ وكدىا فيو، مف: الكدح: (وعامبًل كادحاً )
. فبلف سيؼ قاطع إذا كاف ماضيًا في أموره: يقاؿ: (وسيفًا قاطعاً )
. سيؿ دفاع إذا كاف يدفع ما قابمو: أي عظيمًا، مف قوليـ: (وركنًا دافعاً )
. لمنصرة لو والدفاع عنو: (وقد كنت حثثت الناس عمى لحاقو)
. واشتباؾ الحرب والتحاميا: (قبؿ الوقعة)
. باإلغاثة لو واإلسراع إلى نصرتو: (وأمرتيـ بغياثو)
. أراد أني كالمتيـ عمى أعياف المؤل مرة، وخفية فيما بيني وبينيـ مرة أخرى: (ودعوتيـ سرًا وجيراً )
. وأعدت عمييـ المراجعة بعد أف ابتدأتيا، فتحزبوا عند ذلؾ أحزابًا، وتفرقوا فرقاً : (وعودًا وبدءاً )
. مف غير رضا مف نفسو: (فمنيـ اآلتي كارىاً )
. يعني يعتؿ بعمة وىو كاذب فييا أنو معذور، وما لو عذر يعذر بو: (ومنيـ المعتؿ كاذباً )



 

 

. مف غير عمة: (ومنيـ القاعد)
(. 3)متقاعدًا عف نصرة الحؽ وىو متمكف منيا: (خاذالً )
لطفًا مف عنده معجبًل لمخالفتيـ ألمري، ونكوصيـ عف : (أسأؿ اهلل أف يجعؿ لي منيـ فرجًا عاجبلً )

. نصرة دينو
. شدة الرغبة في مطموب الطامع: الطمع: (فواهلل لوال طمعي)

 __________
. رحمو اهلل، زيادة في شرح النيج: قولو (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
 .فييا(: ب)في  (3)
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. شدة رغبتي فييا، وانقطاع نفسي في محبتيا(: عدوي في الشيادة (1)عند لقاء)
. وعزمي عمى موافاة األجؿ ولقائو: (وتوطين ي نفسي عمى المنية)
ىذا جواب القسـ، وىوفي الحقيقة جواب لوال، ولكنو مع لوال نازؿ منزلة : (ألحببت أالَّ أبقى مع ىؤالء)

. جواب القسـ وساد مسده، وأراد أنو ال يحب الدواـ معيـ
. عمى قمتو وحقارتو(: واحداً  (2)وال يوماً )
. أالقييـ: (وال ألتقي بيـ)
. زمانًا ال ينقطع: (أبداً )
 
( 3)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى عقيؿ بف أبي طالب (36)
كثؼ الشيء كثافة إذا غمظ، : الغميظ يقاؿ: الكثيؼ(: جيشًا كثيفًا مف المسمميف (4)فسرحت إليو)

. وأراد جيشًا متكاثفًا لكثرة عساكره، وقد كاف أرسمو في ىذه العساكر لحرب بعض البغاة وأظنو معاوية
. وخروج عقيؿ فييـ (5)يريد وصوؿ العسكر: (فمما بمغو ذلؾ)
. جزعًا وفشبًل عف المقاء: (شمر ىارباً )
. عمى عقبيو، يعني رجع عما أراد: (ونكص)
. عمى ما فعؿ مف المقاء، أومف استمراره عمى المخالفة لما رأى ما رأى: (نادماً )
. تداركوه بعد توليتو ىارباً : (فمحقوه ببعض الطريؽ)
يابيا: تطفيؿ الشمس: (وقد طفَّمت الشمس لئلياب) رجوعيا إلى مكانيا الذي : ميميا إلى الغروب، وا 

. تستقر فيو



 

 

. أي اقتتاالً : (فاقتتمواشيئاً )
 __________

. لقائي: في شرح النيج (1)
. وال، سقط منيا: يومًا، وقولو(: ب)في  (2)
ومف كتاب لو عميو السبلـ إلى أخيو عقيؿ بف أبي طالب في ذكر جيش أنفذه : في شرح النيج (3)

. إلى بعض األعداء، وىو جواب كتاب كتبو إليو عقيؿ
(. أ)إليو، سقط مف  (4)
 .العساكر(: ب)في  (5)

(5/1816 )

 

اَل َشْرِقيٍَّة واََل }: أي ليس بالقميؿ وال بالكثير أي متوسطًا بيف األمريف، كما قاؿ تعالى: (كبل وال)
(. 2)لمظؿ (1)، أي ال ىي في مضحاة لمشمس، وال في مقنأة[35:النور]{َغْرِبيَّةٍ 

. بعد االقتتاؿ الذي كاف منيـ: (فما كاف)
. كساعة قميمة يوقؼ فييا: (إال كموقؼ ساعة)
. عف القتؿ واألسر والسمب: (حتى نجا)
. في غاية الحرص عمى الذىاب، وانتصابو عمى الحاؿ مف الضمير في نجا: (3)(حريصاً )
موضع الخنؽ مف العنؽ، أورد ىذا كناية عف شدة : المخنَّؽ بالتشديد ىو: (بعدما ُأِخَذ منو باْلُمَخنَّؽ)

. الحاؿ التي بمغوىا، وصعوبة األمر ىناؾ
. آخر النفس، ومنو عيش رمؽ أي يمسؾ الرمؽ لقمتو: (ولـ يبؽ معو غير الرمؽ)
بطاء، وانتصابو عمى المصدرية تقديره: (فؤليًا بؤلي) أي اشتد شدة  (4)ألى ألياً : أي شدة بعد شدة وا 

بطاء . وا 
. ما ىذه زائدة لئلبياـ أي شدة بعد شدة عظيمة كاف نجاؤه: (ما نجا)
. اترؾ أخبارىـ وأحاديثيـ: (فدع عنؾ قريشاً )
. التفعاؿ مف أبنية المصادر الموضوعة لممبالغة كالتسيار والتضراب: (َوَتْركاَضُيـ في الضبلؿ)
. تجاوؿ الفرساف: االضطراب، ومنو: التجواؿ: (وَتْجَوالُيـ في الشقاؽ)

 __________
وانظر . )ىذه الشجرة ليست في مضحاة وال مقنأة: المكاف الذي ال تصيبو الشمس، يقاؿ: المقنأة (1)

(. 378أساس الببلغة ص
. أي ال ىي في مضحاة الشمس، وال في مفيأة الظؿ(: ب)في  (2)



 

 

أي قد غصَّ بالريؽ مف شدة : جريضًا، وقاؿ ابف أبي الحديد في شرحو: وشرح النيج( ب)في  (3)
. انتيى. الجيد والكرب

 .أليًا ألياً (: ب)في  (4)

(5/1817 )

 

إذا اشتد رأسو فبل يممؾ، وأراد بيذا كمو إصرارىـ عمى ماىـ فيو : جمح الفرس: (وجماحيـ في التيو)
مف الضبلؿ، وركوب الشقاؽ في مخالفتو، يشير بو إلى طمحة والزبير وعائشة ومعاوية ممف تحزب 

. عميو مف قريش
. اجتمعوا عف آخرىـ عمى شقاقي ومخالفتي: (فإنيـ أجمعوا عمى حربي)
يريد في االجتماع والتألب (: قبمي (1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]كإجماعيـ عمى حرب رسوؿ اهلل)

كاف كفرًا وشركًا ونفاقًا، وحربو إنما  (2)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]دوف الحكـ؛ ألف حرب رسوؿ اهلل 
. ىو فسؽ وبغي ومخالفة

ما : الجوازي: (فجزت قريشًا عن ي الجوازي) ما الخصاؿ المحمودة، وا  جمع جازية، وأراد إما األرحاـ، وا 
. الفعبلت المذمومة عمى ما فعموه معي وأسندوه إلي

بما كاف منيـ مف الشقاؽ والمخالفة، والحرب بيني وبينيـ التي تؤذف بقطع : (فقد قطعوا رحمي)
. األرحاـ

نما عبَّر عنو بابف األـ؛ : (وسمبوني سمطاف ابف أمي) أراد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وا 
: ألمريف

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
 (.أ)سقط مف  (2)

(5/1818 )

 

( 1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]فؤلف فاطمة بنت أسد أـ أمير المؤمنيف كانت تربي رسوؿ اهلل: أما أوالً 
(. 2)في حجر أبي طالب فكانت كالوالدة لو

فؤلف أبا طالب وعبد اهلل أب رسوؿ اهلل كانا أخويف مف األب واألـ، وأـ األب أـ، فميذا : وأما ثانياً 
. ابف أمي يشير إلى ما ذكرناه، وأراد بالسمطاف الوالية بعد رسوؿ اهلل كانت مستحقة لو: قاؿ



 

 

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
-3/209قاؿ المولى العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد المؤيدي في لوامع األنوار  (2)

أخرج الطبراني في الكبير واألوسط، وابف :  في ترجمة فاطمة بنت أسد رضي اهلل عنيا ما لفظو210
لما ماتت فاطمة بنت أسد دخؿ عمييا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو : حباف، والحاكـ عف أنس قاؿ
: وذكر ثناءه عمييا وتكفينيا ببرده، قاؿ ((رحمؾ اهلل يا أمي بعد أمي)): وسمـ فجمس عند رأسيا فقاؿ

ثـ دعا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أسامة، وأبا أيوب األنصاري، وعمر بف الخطاب، 
وغبلمًا أسود يحفروف فحفروا قبرىا، فمما بمغوا المحد حفره رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بيده، 

اهلل الذي يحيي ويميت )): فمما فرغ دخؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فاضطجع فيو ثـ قاؿ
وىو حي ال يموت، اغفر ألمي فاطمة بنت أسد، ووسع عمييا مدخميا، بحؽ نبيؾ واألنبياء الذيف مف 

انتيى ما نقمتو مف لوامع األنوار، وقاؿ اإلماـ أبو العباس الحسني رحمو اهلل في المصابيح (. (قبمي
 بعد ذكر وفاة فاطمة بنت أسد أـ أمير المؤمنيف رضي اهلل عنيا ونزوؿ الرسوؿ صمى اهلل 120ص

وفي حديث ابف عباس أنو صمى اهلل عميو وآلو : عميو وآلو وسمـ في قبرىا ودعاءه ليا قاؿ ما لفظو
 .((إني كنت يتيمًا في حجرىا فأحسنت إليَّ )): وسمـ ألبسيا قميصو واضطجع معيا في قبرىا وقاؿ

(5/1819 )

 

ابف أمي، نفسو، وىذا بعيد ال يعيد مثمو، والوجو فيو ما : وزعـ الشريؼ عمي بف ناصر أنو أراد بقولو
(. 1)ذكرناه

ألف عقيبًل سأؿ أمير المؤمنيف عف رأيو في قتاؿ أىؿ : (وأما ما سألت عنو مف رأيي في القتاؿ)
: القبمة، فأجابو بقولو

الذي أذىب إليو، وأقولو بالحجة الواضحة،  (2)بالحاء الميممة أي إف: (فإف رأيي قتاؿ المحمّْيف)
، وخالؼ أمري مف ىؤالء . والدليؿ القاطع أف أقاتؿ مف أحؿ قتالي وأباحو، وبغى عميَّ

. أالقيو عند انقضاء أجمي بالشيادة في حربيـ وقتاليـ: (حتى ألقى اهلل)
نما عزتي باهلل ونفوذ : (ال يزيدني كثرة الناس حولي عزة) ، وا  أي أني ال أعتز باجتماع الناس إليَّ

. بصيرتي في ذلؾ
وال يزيدني بعدىـ عني وحشة، وال نكوصًا عما أنا فيو مف قتاليـ (: وحشة (3)وال تفرقيـ عمي)

. ومنابذتيـ
 __________

نيج ) تعميقًا عمى الراوندي الذي سبؽ أف شرح 16/152قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)



 

 

يعني ( سمطاف ابف أمي: )قولو- أي الراوندي- وقاؿ أيضًا : قبؿ ابف أبي الحديد، ما لفظو (الببلغة
وىذا مف أحسف الكبلـ، وال شبية أنو عمى تفسير الراوندي : نفسو أي سمطانو ألنو ابف أـ نفسو، قاؿ

وسمبوني سمطاف ابف أخت خالتي، أو ابف أخت عمتي، لكاف أحسف وأحسف، وىذا الرجؿ قد : لو قاؿ
كاف يجب أف يحجر عميو، وال يمكف مف تفسير ىذا الكتاب، ويؤخذ عميو أيماف البيعة أاّل يتعرض 

. انتيى بمفظو. لو
(. ب)إف، سقط مف  (2)
 .عني: في شرح النيج (3)

(5/1820 )

 

وال تحسبني مبلطفة : ابف أبيؾ، ولـ يقؿ: إنما قاؿ: (-ولو أسممو الناس-وال تحسبف أف ابف أبيؾ )
الخطاب، وتذكيرًا لمرحـ الباعثة عمى المواصمة والنصرة، وتشجيعًا لو عمى معاضدتو في  (1)في أدب

، {َيْبَنُؤَـّ }: ، وقوؿ ىاروف{َياُبَنيَّ }: ، وقوؿ لقماف{َياَأَبتِ }: الخطوب العظيمة، ونظيره قوؿ إبراىيـ آلزر
. وغير ذلؾ، وأراد وال تظنفَّ ابف أبيؾ عند إسبلـ الناس لو وانقطاعيـ عف نصرتو وانفبلتيـ عف يده

. ذليبًل خاضعاً : (متضرعاً )
الخضوع والتصاغر، : بالخاء المنقوطة، فالغرض بالخشوع ىو (2)إف كانت الرواية فيو: (متخشعاً )

ف كانت الرواية بالجيـ . أشد الحرص عمى الدنيا والبقاء فييا: ، فالغرض بالتجشع ىو(3)وا 
. أي وال معترفًا بالظمـ: (وال مقرًا لمضيـ)
. الضعؼ: ، وىو(4)أي ضعيفًا مف الوىف: (واىناً )
. وال سيبًل لمف أراد قياده(: لمقائد (5)وال سمس القياد)
استعار ىذا مف الجمؿ الذي تكوف فيو صبلبة وخشونة، فبل ينجذب لمف : (وال َوِطَئ الظير لمراكب)

. يقوده بزمامو، وال يتوطئ ظيره لمف أراد ركوبو
. الذي يقعد عميو عند ركوبو لو: (المقتعد)
. قبيمة مف غطفاف: قبيمة مف قيس غيبلف، وُسميـ: سميـ: (ولكنو كما قاؿ أخو بن ي سميـ)
تسألني كيؼ أنت فإنني  (6)فإف)

يعز عميَّ أف ترى بي كآبة 
 

صبور عمى ريب الزماف صميب 
( 7)(فيشمت عاٍد أو يساء حبيب

 __________



 

 

. في آداب(: ب)في  (1)
(. ب)فيو، سقط مف  (2)
. أي متجشعاً  (3)
. الضعؼ: والوىف ىو(: ب)في  (4)
(. ب)الزماـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
ف، و في شرح النيج(: ب)في  (6) . فإف تسأليني: وا 
ذكر ابف أبي الحديد أف ىذيف البيتيف ينسباف إلى العباس بف مرداس السممي، وذكر أنو لـ  (7)

 .يجدىما في ديوانو

(5/1821 )

 

: ولنذكر إعرابيما وموضع الشاىد منيما
الفرح ببمية العدو ووقوعو : سوء الحاؿ وشدة الحزف، والشماتة: ظاىر، والكآبة (1)أما إعرابيما فيو
. في موضع رفع عمى الفاعمية ليعز (2)أف ترى بي: في المكاره، وقولو

ظيار حسف الحاؿ،  (3)فإنما أوردىما تمثبلً : وأما موضع الشاىد منيما لما ىو فيو مف التجمد وا 
مضاء العـز عمى االصطبار عند كؿ مساءة (. 4)والصبر عمى المكاره، وا 

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (37)
. تنزييًا لو وبراءة لو عما أنت فيو مف خبث السريرة، وفساد العبلنية وقبح األعماؿ: (!فسبحاف اهلل)
تعجب مف شدة مبلزمتو لما ابتدعو مف جية نفسو مف األىواء : (ما أشد لزومؾ لؤلىواء المبتدعة)

. وضبلؿ اآلراء التي افتعميا بالمكر، وأعمؿ فييا رأيو بالخديعة
التي ىي مواطف لمحيرة واالرتباؾ، وتعمقؾ فييا مف غير  (5)واتباعؾ لممذاىب: (والحيرة المتَّبعة)

. بصيرة ىناؾ وال رأي مسدد
جمع حقيقة، وىي ما ينبغي لئلنساف أف يحرسو عف اإلىماؿ : الحقائؽ: (مع تضييع الحقائؽ)

والضياع، وأراد أف معاوية ميمؿ لما يتوجو عميو حراستو مف حقائؽ الديف والقياـ بواجباتو وامتثاؿ 
. أوامره، واالنكفاؼ عف الوقوع في مناىيو

. جمع وثيقة وىي واجبات الديف وميماتو: الوثائؽ: (واّطراح الوثائؽ)
رسالو لمرسؿ اعتناء : (الت ي ىي هلل ِطْمَبةٌ ) أي مطموبة مف جية كونو آمرًا بيا وحاثِّا عمى فعميا، وا 

. بيا
ف ىـ أعرضوا عنيا استحقوا النار، وحاؿ : (وعمى عباده حجة) إف ىـ أتوا بيا استحقوا الجنة، وا 



 

 

عراضو عنيا . معاوية ال يخفى في إىمالو ليذه األشياء وا 
 __________

. أما إعرابيما فظاىر(: ب)في  (1)
(. ب)بي، سقط مف  (2)
. تمثيبلً (: ب)في  (3)
. عند مسآءة(: ب)في  (4)
 .المذاىب(: ب)في  (5)

(5/1822 )

 

يزاؿ  (1)اعمـ أف معاوية لكثرة غدره وعظـ محالو ومكره، ال: (فأما إكثارؾ الحجاج في عثماف وقتمتو)
عراضًا منو عف المسالؾ الواضحة،  تكرير أحاديث قتمة عثماف وأمره إغراقًا في مخالفة الحؽ، وا 

. واتخاذ ذلؾ طعنًا في الديف ومخالفة لسبيؿ المؤمنيف
يشير بكبلمو ىذا إلى أنو ليس مف عثماف في ورد : (فإنؾ إنما نصرت عثماف حيث كاف النصر لؾ)

نما ىوتقرير لما ىو فيو مف البدعة  وال صدر، وأف كبلمو ىذا ليس انتصارًا مف أجؿ عثماف، وا 
نما ىو انتصار مف أجؿ نفسو فميذا قاؿ : والضبللة والبغي؛ ألف عثماف ال ينتفع بانتصاره لو اآلف، وا 

. نصرتو حيث كاف النصر لؾ
يريد أف خذالنؾ لو ظاىر يـو كاف محاصرًا في داره، فتركت نصره، : (وخذلتو حيث كاف النصر لو)

؛ لكاف النصر لو؛ ألنو يكوف تفريجًا لما ىو فيو، فأما اآلف فبل ينفعو نصرؾ  ولو نصرتو ذلؾ اليـو
. بحاؿ

. فانظر إلى كبلمو ىذا ما أشممو لممعاني، وأفحمو لؤلفئدة، وأقطعو لمشغب والمجاج
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أىؿ مصرلما ولَّى عمييـ األشتر  (38)
مف ىذه البتداء الغاية، وىي في موضع رفع خبر : (مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف، إلى القـو)

. ىذا الكتاب مف عبد اهلل، والخبر إلى القـو: لمبتدأ تقديره
. أي مف أجؿ اهلل: (الذيف غضبوا هلل)
ضاعة الحدود: (حيف عصي في أرضو) . بارتكاب المناىي وا 
بطاليا: (وُذِىَب بحقو) . ذىب بكذا إذا أخذه، وأراد أنيـ أخذوا بيا كؿ جية في تضييعيا وا 
ىو الخيمة مف القطف، واستعاره ىاىنا لدخوؿ الناس في الجور : السرادؽ: (فضرب الجور سرادقو)

. واندراجيـ تحتو



 

 

ـُ وال َيْظِمـُ  (2)المسمـ والفاجر، والفاجر: (عمى البر والفاجر) ـُ، والمؤمف ُيْظَم ـُ َوَيْظِم . ُيْظَم
 __________

(. ىامش في ب)ما : في نسخة (1)
 .فالفاجر(: ب)في  (2)

(5/1823 )

 

. والقاطف في بيتو، والمرتحؿ عنو، وغرضو بذلؾ عمومو وشمولو لكؿ أحد: (والمقيـ والظاعف)
أي يحث عميو ويفعؿ، فتستريح إليو قموب المؤمنيف األولياء، وتطمئف : (فبل معروؼ يستراح إليو)

. أفئدتيـ بفعمو وتميؿ نفوسيـ إليو
ينيى كؿ واحد صاحبو عف فعمو واإلقداـ عميو، فيذه حاؿ أىؿ مصر عمى : (وال منكر يتناىى عنو)

. ما ذكره مف الثناء عمييـ في ذلؾ
. اإلرساؿ: وليًا مف أوليائو، والبعث ىو: (أما بعد، فإني قد بعثت إليكـ عبدًا مف عباد اهلل)
. لشدة تيقظو وتحفظو مف األعداء، فيذىب نومو إذا كاف خائفاً : (ال يناـ أياـ الخوؼ)
. وال يجبف عف مبلقاة األعداء: (وال َيْنُكُؿ عف األعداء)
. أحياف الفشؿ مف شدة الخوؼ والفزع: (ساعات الروع)
في ىيبتو وشدة انتقامو، وتسمطو عمييـ بالقير والتطاوؿ، يشبو : (أشد عمى الفجار مف حريؽ النار)

. عمييـ، وىو مالؾ بف الحارث (1)النار عند حريقيا في سطواتو
. قبيمة مف اليمف: (2)قد ذكرنا تفسير األشتر فيما سبؽ، ومذحج: (أخو َمْذَحجٍ )
لى دينو: (فاسمعوا لو) . قولو فيما يقولو مف الدعاء إلى اهلل تعالى وا 
. فيما يأمركـ بو مف القياـ بالواجبات، والمحافظة عمى حدود اهلل: (وأطيعوا أمره)

 __________
(. ىامش في ب. )سطواتيا: في نسخة (1)
َمْذحج بالفتح، والبعض يضـ الميـ أو يكسرىا، وىي إحدى القبائؿ الكيبلنية الكبرى، سميت  (2)

باسـ مذحج بف أدد بف زيد بف عمرو بف عريب بف زيد بف كيبلف، وليا بطوف كثيرة داخؿ اليمف 
 .576انظر معجـ البمداف والقبائؿ اليمنية لممقحفي ص). وخارجو تبمغ إلى أربعة وعشريف بطناً 
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يريد أف سماع قولو، والطاعة لو إنما ىو في موافقة الحؽ ال غير، وفي (: الحؽ (1)فيما طابؽ)
(. 2)((ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ)):الحديث

نما أضافو : (فإنو سيؼ مف سيوؼ اهلل) شبيو في العزيمة الماضية، والحدة البالغة بمنزلة السيؼ، وا 
إلى اهلل؛ ألف مضاه في عزمو وتصمبو في أمره إنما كاف مف أجؿ اهلل وغضبًا لدينو وانتصارًا لو، 

. فميذا أضافو إليو لما لو في ذلؾ مف االختصاص 
، لكنيا حذفت الواو وأبدؿ منيا التاء، قاؿ (3)طرؼ السيؼ، وأصميا ظبو: الُظبة: (ال كميؿ الظُّبة)

: الشاعر
إذا الكماة تنحوا أف يناليـ 

 
( 4)حد الظبات وصمناىا بأيدينا

 
. وكؿ حد السيؼ يكؿ كمواًل إذا لـ يكف قاطعاً 

المضروبة بالسيؼ، : نبا السيؼ إذا لـ يعمؿ عند الضرب، والضريبة ىي: يقاؿ: (وال نابي الضريبة)
نما برزت الياء في فعيؿ بمعنى مفعوؿ لما كاف غير مصحوب بموصوفو كما مر بيانو، وأراد أف  وا 

. سيفو ال ينبو عما ضرب بو، يشير بذلؾ إلى أنو كامؿ في أمره، ُمْعِجٌب في أحوالو كميا
 __________

. يطابؽ(: ب)في  (1)
 وعزاه إلى 5/433رواه السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل تعالى في أنوار التماـ  (2)

، وعزاه في 16/158الشفاء لؤلمير الحسيف بف بدر الديف، ورواه ابف أبي الحديد في شرح النيج 
، والدر 12/546 إلى مصنؼ ابف أبي شيبة 7/265موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

، وتأريخ 10/22، 3/145، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي 2/177المنثور لمسيوطي 
. 1/133أصفياف

وأصؿ الظبة ُظبو بوزف ُصَرد : ، قاؿ فيو2/641ظبوة، وأصمحتو مف لساف العرب : في األصؿ (3)
. فحذفت الواو وعوض منيا الياء

 .، ونسبو لبشامة بف حري النيشمي2/641لساف العرب  (4)
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